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 ٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر
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È Ç Æ  Å Ä Ã Â Á À ¿(.  
 الذي سأل التخفيف عىل أمته يف قراءة حممد عىل سيدنا والصالة والسالم

ِّيا جربيل إين «:  قالخ أن النبي ت  بن كعبكام يف حديث أيب القرآن ِ ُ ِ ْ ِ َ
ْبعثت إىل أمة أميني منهم ال ُ ِّ َُّ ِّ ُْ ِ ٍ َِ ُُ ُ َ ِ ِعجوز والشيخ الَكبري والغالم واجلارية والرجل الذي ْ َّ ُ ْ ُْ َ َ َ َ ْ َ ُ ََّ َ ُُ ْ َِ ُ ُ ِ ُ َّ ُ

َمل يقرأ كتابا قط قال َ ُّ َ ْ ًَ ََ ِ ْ َ َ يا حممد إن القرآن :ْ ُ َّْ َّْ ِ ُ َ ُ ٍأنزل عىل سبعة أحرفَ ُِ َْ َ َْ َُ َ َ ِ ْ«.  
 خوارض اللهم عن صحبه أمجعني الذين تلقوا القرآن الكريم من فم النبي 

 خإن رسول اهللا :السبعة وعلموها للتابعني كام سمعوها وقالواباألحرف 
 وأقرؤوه نآا القررؤوالذين ق وعن العلامء الربانيني )ُْمتْمِّلُ عَامَؤوا كَرْقَ تْنَأ ْمُركُمْأَي(

ُيأخذه ٌبعةَّتُ مٌةَّنُ ساءة القر: (وألفوا الكتب وفصلوا طرق الروايات وقالوا ُاآلخر اُ ِ 
   . ) ِلََواأل ِنَع

وما زال ) السبعة يف القراءات(منذ أن ألف أبو بكر بن جماهد كتابه  ف؛ما بعدأ 
العلامء يكتبون يف القراءات ومنهم من زاد عىل السبعة فجمع القراءات الثامن أو 

الكامـل يف القـراءات (العرش أو اخلمـسني كـأيب القاسـم بـن جبـارة يف كتابـه 
ن ذلك فكتب يف القراءات الـست أو ، ومن العلامء من كتب يف أقل م)اخلمسني

الثالث أو أفرد كل قراءة عىل حدة، ومنها هذه السلسلة املباركة فقـد أحـرض يل 



 

 ٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

بـصفتي أقـرب ) زاد السائر إىل قراءة ابن عامر( بن البار توفيق ضمرة كتاب اال
ُقد مجع مـادة هـذا الكتـاب بأسـلوب  ً سندا فوجدتهخالناس إىل رسول اهللا 

ق ذكر أصول قراءة ابن عامر التي ختالف رواية حفص ثـم  عن طريميرسسهل 
ًذكر الكلامت التي ختالف حفصا، كل سورة عىل حدة بحيث يسهل عىل طالـب 
العلم معرفة الفرق يف النطق بني هذه القراءة وبـني روايـة حفـص املـشهورة يف 
معظم العامل اإلسالمي، مع مالحظة أن طالب العلم البد أن جيلس يف حلقـات 

لم ليتلقى القرآن الكريم مشافهة من فم العلامء املتقنني املسندين ليتصل سنده الع
 :، واإلسناد من خصائص هذه األمة ورحم اهللا ابن املبارك حيث قـال خبالنبي 

ِاإلسناد من الدين( ِ َِ ُ َ ْ ، وقد تنافس علامء السلف يف طلب علو اإلسناد فقطعوا الفيايف )ِ
ًوصلوا الليل سريا بالنهـار، كـي يرتفعـوا درجـة يف والقفار وخمروا عباب البحار و

َطلب العلو يف السند سنة عمن سلف(السند ولذا قال اإلمام أمحد بن حنبل  َ ََ ُ ََ َ ُ َْ ُ َُ ٌ َِ ِ ، ومن )ِ
َّفضل اهللا عيل أن تلقيت القراءات السبع عـىل شـيخ القـراء يف الـشام حممـد سـليم 

 . ويل شيخ القراء يف مرص بوقتهاحللواين الذي هو برتبة العالمة حممد أمحد املت
هذا وأدعو طالب العلم لتالوة القرآن الكريم برواياته وفهم معانيه والعمل 

 . بأحكامه والتخلق بأخالقه، وأن الينسوين واملسلمني من صالح دعواهتم
 . اإلسالم واملسلمنيذا الكتابسأل اهللا العظيم أن ينفع هبأ
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ª © ¨ § ¦  ( ) e d c » ¬(احلمد هللا رب العـاملني 

f (َوالصالة والسالم عىل سيدنا حممد الذي نزل عليه الق َ i h (رآن الكريمَ
k jl  q p o n mr u t sv( فكان حيرص عىل 

Ï Î Í Ì Ë Ê  Ò ÑÐ( :سامعه وفهمه وترديده حتى نزل قوله تعاىل
Ô ÓÕ    (فقـال ؛وقد أمره اهللا بتبليغ ما أنزل عليه مـن اآليـات البينـات 

َ فنشهد أنه بلغ الرسالة،وأقرأ األمة ) Q P O N M L K JR (:تعاىل  َّ َ
:فقـال  يف تعلم القـرآن وتعليمـه،َبَّغَرَالسبعة كام نزلت عليه، وعىل األحرف 

﴿   ﴾ اللهم صل وسلم وبارك عليـه وعـىل آلـه الطيبـني 
الطاهرين،وارض اللهم عن صحابته أمجعني، الذين تلقوا القرآن من فـم النبـي 

 عـن رب العـاملني ةوا أن صفة التالوة متلقـاثم علموه كام سمعوه، واعترب خ
، وسـعيد بـن منـصور يف "معجمـه الكبـري" الطرباين يف ى رواهتا،َّدَمَاهتا وَّدَشِب
َإنـام : ًقرئ رجـال، فقـرأ الرجـلُكان ي  ت، أن عبد اهللا بن مسعود"سننه" َّ

ْالصدقات للفقراء وال َْ َِّ َ َ ُ َِ ُ ِمساكنيـَ ِ َ َيهـا ِنَأَرَْقذا أمـا هكـ:مرسلة، فقال ابن مـسعود
r q  (: كيف أقراكها يا أبا عبـد الـرمحن؟ فقـال:فقال. خ اهللا رسول

t s( املد املتصل، ورحم اهللا علامء َْرصَ عىل الرجل قَّدَرَ ف.اَهَّدَمَف 
وا أوقاهتم لـتعلم القـرآن وتعليمـه وإبعـاد ُغَّرَاملسلمني من القراء املهرة الذين ف

قرأت عىل اليزيدي بمـرص فلحنـت يف : حمرزاللحن عن ساحته،قال القاسم بن 
 حتى تغتـسل يف البحـر وتعـود إيل، َكُئِرُْقواهللا ال أ: سورة الزمر يف حرف فقال

فانحدرت إىل دمياط يف أربعة أيام فاغتسلت وعدت إىل الفسطاط فأقرأين، مجعنا 
         . بنا هلم عىل الرغم من التقصري يف أعاملناحلاهللا يف زمرة العلامء العاملني 
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أما بعد ، فإن أرشف العلوم عىل اإلطالق تعلم القرآن الكريم وتالوتـه عـىل 
بالقراءات املتواترة املتصلة باحلرضة النبوية ولقـد ألـف العلـامء  العلامء املتقنني،

ًقديام يف القراءات ووضعوا الضوابط والقواعد للقـراءة الـصحيحة،ويكفي أن 
 ثامنيـة "النرش يف القراءات العـرش"مجع يف كتابه ابن اجلزري رمحه اهللا تعاىل وقد 

ًومخسني كتابا من أمهات الكتب التي ألفت يف القراءات،ومن فضل اهللا عيل أين 
قد قرأت القرآن الكريم بالقراءات العرش  عىل ما جاء يف طيبة النرش عـىل شـيخ 

ت ومد اهللا يف عمري حتى أصبح قراء اإلسكندرية حممد عبد الرمحن اخلليجي،
  : وهللا در الشاعر حيث قال،ًسندا خأقرب القراء لرسول اهللا 

ــبن ــن ل ــان م ــارم ال قعب ــك املك   تل

 

ـــ ـــوَبْيِش ـــادا بعـــد أب ـــامء فع   الاٍا ب

 

ــا ــا وأن حيــسن خامتتن ــل أعاملن ــسأل اهللا أن يتقب ــن .ن ــد أحــرض يل االب  ولق
زاد السائر إىل قـراءة (كتاب  بني أهله،ٌمِحَوالعلم ر) توفيق إبراهيم ضمرة(البار

 مقارنة برواية حفص بـن ابن عامر قراءةمجع الفرق بني قد ،فوجدته )ابن عامر
سليامن بأسلوب سهل يستفيد منه طالب العلم وخاصة من أراد قراءة كل رواية 

فيـه ب عىل طريق الشاطبية ثم أتبعه بملحق بـني ا الكتاعىل حدة،وقد جعل هذ
ن طالب العلم من اخللـط بـني الفرق بني الشاطبية والطيبة وهبذا األسلوب يأم

الروايات وطرقها،وهذا وإين أدعو طلبة العلم لتلقي القرآن الكريم عـىل علـامء 
: قال الوليد بـن مـسلم القراءات املسندين قبل طلب العلوم الرشعية األخرى،

 : يا غالم قرأت القرآن؟ فإن قـال:ًكنا إذا جالسنا األوزاعي فرأى فينا حدثا قال
 اذهـب تعلـم : قـال، ال:وإن قـال، ) f e d c(  اقرأ: قال،نعم

جعلنا اهللا وإياكم من الذين يتلـون كتـاب اهللا حـق .القرآن قبل أن تطلب العلم
 .ناء الليل وأطراف النهار عىل الوجه الذي يرضيه عناآتالوته 

 



 

 
ُاحلمد ْ َ ب العاملني، والـصالة والـسالم عـىل أرشف املرسـلني وخـاتم ر هللا ْ

 .، سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعنينيالنبي
وبعد؛ فقد اطلعت عىل التحقيقات الدقيقة، التي أوردها األستاذ الفاضـل 

، يف سلسلة كتبه التي أفرد فيها القراءات العرش من )توفيق إبراهيم ضمرة(الشيخ 
زاد السائر إىل (ة والتيسري وطرق الطيبة، ومنها هذا الكتاب طريق الشاطبية والدر

 قد حترى الدقة يف استخراج -حفظه اهللا-، فوجدت أن املؤلف )قراءة ابن عامر
الفرق بني رواية حفص بن سليامن وبـني هـذه الروايـات، فجـاءت بحمـد اهللا 

يدل عىل سعة مفردات بعيدة عن اخللط، متصفة باإلتقان، والدقة والتحرير، مما 
 يف حتري الوجه الـراجح، يف هـذه القـراءات والروايـات، اطالعه، وطول باعه

 .وحترير الطرق عىل الوجه الصحيح
والقراءة بإفراد الروايات هو مـنهج الـسلف، وقلـام كـانوا جيمعـون بـني 
القراءات والروايات املختلفة يف جملس واحد، كام أفاده ابـن اجلـزري يف كتابـه 

 ."النرش"

                                          
 والـسبب هـو عظـم مهمهـم، وكثـرة ،مل يتعرض أحد من أئمة القراءة يف تواليفهم هلـذا البـاب )١(

 وكانوا يقرأون عىل الشيخ كل ختمة ،يعاب رواياته واست،حرصهم، ومبالغتهم يف اإلكثار من هذا العلم
 ، املائة اخلامسة ومن بعدهم إىل، وهذا الذي كان عليه الصدر األول، ال جيمعون رواية إىل غريها،برواية

وإنام دعاهم إىل ذلك فتور .  واستمر إىل زماننا،لواحدةات يف اخلتمة ءافمن ذلك الوقت ظهر مجع القرا
 ،تءاا ومل يكن أحد من الشيوخ يسمح بـه إال ملـن أفـرد القـر،رتقي واالنفراد وقصد رسعة ال،اهلمم

عيل بن شـجاع العبـايس  حتى إن ، وقرأ لكل قارئ ختمة عىل حدة،وأتقن معرفة الطرق والروايات
 ، مل يقرأ عليه قراءة واحدة من السبعة إال يف ثالث ختامت،ملا أراد القراءة عىل الشاطبي ،صهر الشاطبي

= 
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وهذه الكتب القيمة تسري يف هذا املنهج الذي اتبعه السلف الصالح، وهـو 
 .ع يف تعليم القراءات واألخذ هباَبَّتُأوىل وأحق أن ي

نسأل اهللا تعاىل أن يوفق املؤلف إىل املزيد من الكتابة والتأليف يف القراءات، 
 :له الكـريمممن قال فـيهم رسـووأن ينفع به اإلسالم واملسلمني ، وجيعله وإيانا 

ْخريكم  من( َ ْ ُْ ُ ُ تعلم القرآن وعلمهَ َ ََ ْ ََّ ْ ََّ َ ُ َ(. 
وعـىل  طاهرين الطيـبنلوصىل اهللا وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله ا

صحابته أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هللا 
 .رب العاملني

 

                                          
  ثم جيمع البزي ، ثم ختمة برواية قنبل، برواية البزي ختمةًالًذا أراد قراءة ابن كثري مثال يقرأ أوفكان إ

 ومل يبق عليـه إال روايـة أيب ،ت السبع يف تسع عرشة ختمةءااهكذا حتى أكمل القرو ،وقنبل يف ختمة
 فلـام ،ين بـاجلمعرأم ف، فأردت أن أقرأ برواية أيب احلارث: ومجعه مع الدوري يف ختمة، قال،احلارث

بعد أن إال اجلمع بًمل أعلم أحدا قرأ عىل التقي الصائغ و ،تويف رمحه اهللا  .)سورة األحقاف(انتهيت إىل 
وقرأ شيخنا عبد الوهاب القروي اإلسكندري . لعرشة كذلكا و،يفرد السبعة يف إحدى وعرشين ختمة

 .اإلعالن يف السبع أربعني ختمةكتاب عىل شيخه الشهاب أمحد بن حممد القويص بمضمن 
 الدين أعظم ما بلغني يف ذلك قضية الشيخ مكني و، يف ختمة واحدة للسبعةأجاز بعضهم اجلمعو       
ن إفـ ، مع الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن حممـد وثيـق اإلشـبييل،سمراهللا بن منصور املعروف باألعبد

ً فوجد شخصا واقفا وهـو ،اجلامع اجليويش باالسكندريةً دخل يوما إىل ،الشيخ مكني الدين األسمر ً
 ته وأنه يعزم عىل الرواح إىل جه، فوقع يف نفس املكني األسمر أنه رجل صالح،ينظر إىل أبواب اجلامع

أنـت عبـد اهللا بـن :  فلام سلم عليه قال له، وال رؤية، ومل يكن ألحد منهام معرفة باآلخر،ليسلم عليه
ت، فابتدأ عليه املكني األسمر اءا ألقرئك القر،غرب إال بسببك ما جئت من امل:، قالنعم: منصور؟ قال

 فخـتم عليـه ،)من اجلنة والناس( وعند طلوع الفجر إذ به يقول ،ت السبعءاتلك الليلة اخلتمة بالقرا
  .١٤٦ ص٢ ج"النرش"،  واحدةةت السبع يف ليلءاً مجعا بالقراالقرآن الكريم
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ُإن احلمد هللاِِ نحمده ونستعينه َ ُ ُْ ِ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ ْ َّ َمن هيده اهللاُ فال مضل لـه ومـن يـضلل فـال ، ِ َْ َ َِّ ْ ُ ْ َ ُ َْ ُ َ َِ ِ ِ ْ

ُهادي له ََ ِ ُوأشهد أن ال إله إال اهللاُ وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسول، َ َ َُ َ ََّ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َُ ً َ َُ َ ُ َّ َْ َ ََ ِ َ ِ . ُهْ
ٌاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبـراهيم إنـك محيـد جميـد ٌ َِّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َِ ٍ ٍَ ِ َِ َ َ َّ َّ َِّ ْ ْ َ َ َ َُ َ َ ََّ ِّ َِّ ،

ٌوبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم إنك محيد جميد ٌ َِّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َِ ٍ ٍَ ِ َِ َ َ َ َّ َِّ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ َِ ْ ِ ،﴿      

                                      ﴾. 
 ،  ما بعدأ 

روايتي هشام بن عامر وعبد اهللا ابن ذكوان من قراءة ابن عامر فهذا رشح مبسط ل
الكلـامت ، وفـرش أصول قراءة ابن عامر:حيتوي عىل، الشامي من طريق الشاطبية

ا حفص وابن عامر براويـيه هشام وهو املقدم يف األداء وابـن التي اختلف يف قراءهت
، ًولذلك عزوت غالبا البن عامر إال فـيام اختلفـا فيـه، واخللف بينهام يسري، ذكوان

 ً.فإذا ذكرت أحد الراويني فقط دل ذلك عىل أن الراوي الثاين يوافق حفصا

﴿١٦٩  آية آل عمرانسورة. ١:مثال   ﴾  فدل أهنا البن عـامر بتشديد التاء
﴿ ١٦٨بينام آية ، براوييه     ﴾ فدل أن ابن ذكوان كحفص، هشام بتشديد التاء. 

                                          
 .١٠٢سورة آل عمران آية  )١(



 

 ١٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٢. ﴿        ﴾ ،فـدل أن ابـن ذكـوان ، ادغام الدال يف اجليم: هشام
﴿، يقرأها باإلظهار كحفص   –    ﴾ إمالـة فتحـة اجلـيم : ابن ذكوان

 .ًفدل أن هشاما يقرأها بالفتح كحفص، واأللف
مـا أردت توضـيحه كتبت الكلـامت القرآنيـة برسـم املـصحف إال يف   

 .ًفكتبتها حسب نطقها تسهيال عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املصحف
 .وقد ذكرت أرقام اآليات حسب العد الكويف   

إذا كان يف الكلمة وجهان أحدمها مثل حفص كتبت الكلمة بالوجه   
وقد ذكرت الدليل من الـشاطبية  .ًالذي خيالف حفصا ولو مل يكن املقدم

 يف احلاشية بعض املراجع التي يمكن الرجوع إليها ملزيد وذكرت، ًأحيانا
  .من التوضيح

وأتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب وأخص بالشكر هذا 
والتقدير أستاذي الدكتور أمحد شكري عـىل مراجعـة الكتـاب ومـا أبـداه مـن 

 .مالحظات وفوائد منترشة يف ثناياه
 : عرصي، ملا قاله ابن اجلزري يف طيبة النرشكل من يف مؤلفايتوقد أجزت ب

 .وقد أجزهتا لكل مقري              كذا أجزت كل من يف عرصي
ًكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا الكتاب خطأ أو عبارة من األفضل  َ َ َ ٍ ٍ ِ

أو عىل العنوان  ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( تعديلها أن يبلغني ذلك عىل هاتف 
  Yahoo.com@Tawfiq_Damra :التايل

 .أسأل اهللا العظيم أن ينفع به اإلسالم واملسلمني
 



 

 ١٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
 بن عامر بن يزيد بن متيم بن ربيعـة بـن عـامر بـن عبد اهللا هو :ونسبه اسمه
 .إمام أهل الشام يف القراءة، ه أبو عمرانتوكني،  بن عمران اليحصبيعبداهللا

من (اإلمام ابن عامر سنة ثامن من اهلجرة بضيعة يقال هلا رحاب ولد  :والدته
ورحل إىل دمشق بعد فتحها وله ،  وله سنتان وقبض رسول اهللا، )قرى املفرق
 .تسع سنني

وعن املغرية ابن شهاب الذي ،  ً عرضا عن أبى الدرداءةخذ القراءأ :شيوخه   
منهم معاوية بـن ، صحابةوقد سمع من مجاعة من ال.بن عفان قرأ عىل عثامن 

 .يوفضالة بن عبيد، سقعوواثلة بن األ، والنعامن بن بشري، أبى سفيان
، ً جليالً وتابعياً كبرياًوكان رمحه اهللا إماما، دمشقانتهت إليه مشيخة اإلقراء ب 

اتم يـفكان ، زأم املسلمني باجلامع األموي سنني كثرية يف أيام عمر بن عبد العزي
ة والقـضاء ومـشيخة اإلقـراء امـمومجع له بـني اإل، منني آنذاكبه وهو أمري املؤ

مجع النـاس أف، ودمشق دار اخلالفة وحمط الرجال من العلامء والتابعني، بدمشق
 األول الـذين هـم أفاضـل وهـم الـصدر، عىل قراءته وتلقيها بالقبول والرىض

  .»وعىل قراءة ابن عامر أهل الشام واجلزيرة« :قال ابن جماهد، املسلمني
 وقد امجع أهل الشام قاطبة عىل قراءة ابن عامر تالوة :قال اإلمام ابن اجلزري

  . إىل قرب اخلمسامئةًوصالة وتلقينا
 ًحافظا،  فيام أتاهً ثقةً عاملاًا كان اإلمام ابن عامر إمام:وقال أبو عيل االهوازي

مـن أفاضـل ،  نقلـه فـيامًصـادقا،  فيام جاء بهًمهاا فًعارفا،  ملا وعاهًمتقنا، ملا رواه



 

 ١٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

، م يف دينه وال يشك وال يرتاب يف أمانتـههال يت، ويناجلة الرأوخيار التابعني و
مصيبا يف ،  يف قدرهًعاليا،  قولهًافصيح،  نقلهًاصحيح، وال يطعن عليه يف روايته

ومل ، مل يتعضد فيام ذهب إليـه األثـر،  إىل فهمهًمرجوعا،  يف علمهً مشهورا، أمره
 . خيالف فيه اخلربًومل يقل قوال، الف فيه األثر خيًيقل قوال

وهو الـذي خلفـه يف ،  حييى بن احلارث الذماري: روى القراءة عنه:تالميذه
، وجعفـر بـن ربيعـة، وربيعـة بـن يزيـد، خوه عبد الرمحن بن عامرأو، ءارقاإل

وخالد بن صبيح ، وسعيد بن عبد العزيز، وإسامعيل بن عبد اهللا بن أبى املهاجر
م عاشوراء سنة ثامن عـرشة تويف بدمشق يو.وغريهمويزيد بن أبى مالك ، ىاملر

 . ورويا عنه بواسطةوياه مها هشام وابن ذكوانارو.ومائه
عن حييى بن احلـارث  هشام بن عامر السلمي عن عراك بن خالد الدمشقي ،

 .الذماري ، عن عبد اهللا بن عامر الشامي
 الدمـشقي، عـن حييـى بـن احلـارث ، عن أيوب بن متـيم عبداهللا بن ذكوان

   .الذماري، عن عبد اهللا بن عامر الشامي

                                          
، معرفة القراء الكبار الذهبي ٤٢٣ ص١ غاية النهاية، ابن اجلزري ج،٨٥السبعة البن جماهد ص )١(

 ،تـذكرة احلفـاظ ج ٢٦٧ ص ٣ ،تاريخ اإلسالم ج٤٤٩ ص ٧ ،طبقات ابن سعد ج ٨٢ ص١ج
 ،األعــالم ١٥٦ ص ١ ، شــذرات الــذهب ج٢٩٢ ص ٥لنــبالء ج  ، ســري أعــالم ا١٠٣ ص ١

 .٩٥ص ٤الزركيل ج 



 

 ١٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
إمـام ، الدمشقي بن ميرسة أبو الوليد السلمي نصريهشام بن عامر بن  :اسمه

 .أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم وحمدثهم مع الثقة والضبط والعدالة
 .ولد سنة ثالث ومخسني ومائة أيام املنصور :مولده

ً عرضا عن أيوب بن متيم وعراك بن خالد وسـويد بـن ذ القراءةأخ :شيوخه
 .عبد العزيز والوليد بن مسلم وصدقة بن خالد وغريهم

محـد بـن يزيـد أو،  أبو عبيـد القاسـم بـن سـالم:روى القراءة عنه: تالميذه
 .وغريهم، وإسحاق بن أبى حسان، نسأمحد بن أو، احللواين

ًخطيبا مفوها، واية واسع الرً عالمةًوكان فصيحا  :صفاته ً.  

رزق كـرب ،  بالنقل والفصاحة والعلم والرواية والدرايةًوكان هشام مشهورا
  .ارحتل الناس إليه يف القراءات واحلديث، وصحة العقل والرأي، السن

 .بدمشق) هـ٢٤٥(تويف رمحه اهللا سنة 

                                          
 ، طبقات ابن ١٩٥ ص١ ، معرفة القراء الكبار الذهبي ج٣٥٥ ص٢غاية النهاية، ابن اجلزري ج)١(

 ،هتـذيب ٤٥١ ص ٢ ، تـذكرة احلفـاظ ج ٤٢٠ ،سري أعالم النبالء ج اا ص ١٧٤ ص٧سعد ج 
 .١١٧ ص ١ ،النرش ابن اجلزري ج ٨٧ص ٨ركيل ج  ،األعالم الز٥١ ص ١١التهذيب ج 



 

 ١٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
أبـو حممـد  يـلأبو عمـرو وق،محد بن بشري بن ذكوانأهو عبد اهللا بن  :اسمه 

شـيخ اإلقـراء ، القريش الفهري الدمشقي اإلمام االستاذ الشهري الـرواي الثقـة
 .انتهت إليه مشيخة اإلقراء بعد أيوب بن متيم، وإمام جامع دمشق، بالشام

 .ولد يوم عاشوراء سنة ثالث وسبعني ومائة :مولده

وإسحاق ، وقرأ عىل الكسائي، ً أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن متيم:شيوخه
 .املسيبي عن نافع

ابنه أمحد وأمحد بن أنس وأمحد بن املعىل وأمحد بن يوسـف التغلبـي  :تالميذه
وأبو زرعة عبد الرمحن بـن عمـرو الدمـشقي وهـارون بـن موسـى األخفـش 

 .وغريها
 .وتويف يوم االثنني لليلتني بقيتا من شوال من سنة اثنني وأربعني ومائتني

                                          
 ،هتـذيب ١٩٨ ص١ ، معرفـة القـراء الكبـار الـذهبي ج٤٠٤ ص١غاية النهاية، ابن اجلزري ج)١(

 ،النـرش ٨٥ ص ٤ ،األعالم الزركيل ج١٠٠ ص ٢ ،شذرات الذهب ج ١٤٠ ص ٥التهذيب ج 
 .١١٧ ص ١ابن اجلزري ج 



 

 ١٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 

 
 : مرتبة كالتايلله يف البسملة بني السورتني ثالثة أوجه

 . الوصل بال بسملة)٣ .  بال بسملة  السكت)٢.  الفصل بالبسملة)١

 
 .) حركات٤( التوسط متصلـال املد له يف )١

 .) حركات٤( التوسط املنفصلاملد  له يف )٢

 :السكت واإلدراج
﴿ عليهاسكت ي وملالتالية أدرج املواضع -       ﴾ ]مع  ]٢ ،١:الكهف

﴿، اإلخفاء         ﴾]٥٢:يس[ ،﴿   ﴾ ]مع اإلدغام ]٢٧:القيامة ،﴿  

 ﴾]مع اإلدغام ]١٤:املطففني. 
ٌوســْكتة حفــص دون قطــع لطيفــة َ ْ َ َ ْ ُِ َ ٍ ُ َ ٍَ َ َ  

ــــون ِويف ن ُ ِ ــــن راقَ ٍ م َ ــــدنا والَْ َ ومرق َ ََ َِ ْ   ِمَ
 

ــال ــا ب ــوين يف عوج ــف التن ــىل أل َع ًَ َ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َّ َ َ َ  

ُبــل ران والبــاقون ال ســْكت م َ ََ َ َ ُ ْ َ َْ َ   َوصــالَ
 

                                          
 .٣٧الوايف للقايض ص ، ٣٠غيث النفع ص  )١(
 .٦٠، الوايف للقايض ص٥٠رساج القارئ البن القاصح ص  )٢(
 .٢٥١ ص ١النرش البن اجلزري ج ، ٥٠رساج القارئ البن القاصح ص )٣(
 .٣٣٥ ص٢لسخاوي جلفتح الوصيد ، ٨٣١، ٨٣٠لشاطبي بيت رقم  لحرز األماين  )٤(



 

 ١٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
ًوخـالف حفـصا يف ، بـني متحـركنيمتحركـة ذا وقعت إهاء الكناية  توصل

  :املواضع التالية

﴿قرأ       ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿     ﴾]بكرس اهلاء، ]١٠:الفتح. 
ــصهم ــم حلف ــسانيه ض ــرس أن ــا ك ْوه َ َّ َ ِْ ِِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ  

 

ــتح وصــال ــه اهللاَ يف الف ــه علي َومع ََّ َ ْ ُ ْ َِ ْ ْ َِ ِ َ َ
  

 

﴿ أرق     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
ــريهم ــن كث ــسكني الب ــه الت ــا قبل ْوم ْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ْ َُ َّ َ َ  

 

ْوفيــه مهانــا معــه حفــ ًَ ُ ْ َ ََ ُ ِ َص أخــو والِ ِ ُ َ ٌ
  

 

، اختلف راوياه يف بعض الكلامت فرواها ابن ذكوان بكرس اهلاء مع الـصلةو
 :وجهنيبهشام  رواها

 . بالصلة كحفص)١ 
  :وهيوهو املقدم  ،  بكرس اهلاء دون صلة)٢

﴿ .أ    ﴾ ٧٥:آل عمران[ يف املوضعني من[.  

﴿ .ب    ﴾ ٢٠:الشورى[و ]١٤٥:آل عمران[ يف املوضعني من[.  

﴿ .ج    ﴾ و﴿     ﴾ ]١١٥:النساء[.  
                                          

 .٢٧٩بن القاصح صال، من تفردات حفص، رساج القارئ ٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )١(
 .٥٥لقايض صعبد الفتاح ا، الوايف ل١٥٩ بيت رقم للشاطبيحرز األماين  )٢(



 

 ١٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

﴿. د     ﴾ ]٢٨:النمل[. 
﴿ .هـ    ﴾ ]كرس القافقرأها ب و]٥٢:النور. 
﴿ قرأ    ﴾ ]بزيادة مهزة ساكنة ورواها هشام بضم  ]٣٦:الشعراء[ و]١١١:األعراف

﴿ اهلاء مع الصلة     ﴾ ،ن ذكوان بكرس اهلاء دون صلة ورواها اب﴿    ﴾ . 

 
ىل إمـال العـرب ، ً مـصمتاً جمهـوراً بعيد املخرج شديداًملا كانت اهلمزة حرفا

بـدال  باإلابـن عـامر أوقـر، غريهـاوأو التـسهيل أبـدال  باإل إماختفيف اهلمزة
  . ال هيمزها حفصكلامتمهز كام ، معينةكلامت والتسهيل يف 

  : اإلبدالً:أوال
فأبدل اهلمز يف ،  أن تقلب اهلمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها:اإلبدال

  :املواضع التالية

١. ﴿      ﴾ ]ًلفاأة ساكنال دل اهلمزةأب .]٩٦:األنبياء[و ] ٩٤:الكهف. 
٢. ﴿ ﴾ ]ًلفاأبدل اهلمزة املفتوحة أ، ]١:املعارج. 
٣. ﴿   ﴾ ]ساكنةًا واو الساكنةبدل اهلمزة أ]٨:مزةاهل[ و]٢٠:البلد . 

ًومؤصدة فامهز معا عـن فـــتى حـــمى ً َ ُِ َِ ً َْ َ ََ ْ ْْ ٌ َ  

 

َوال َّ عــمَ َيف والــشمس بالفــاء وانجــال َ َ َْ َ َْ ِ ِ ِ ْ َّ ِ
  

 

                                          
 .٨٠املزهر ص، ٣١٨ ص١لسخاوي جلفتح الوصيد  )١(
 .٣٧١  ص ١لسخاوي جلفتح الوصيد ، ١١١٤لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )٢(



 

 ٢٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
ويكـون ، ثـرأبحيث ال يبقى هلـا اهلمز هو إزالة ،  ويسمى اإلسقاط:احلذف

﴿ :بحذف اهلمـزة نحـو    ﴾تـصبح : ﴿   ﴾.بحـذف قـرأ 
  :لفاظ التاليةاهلمزة يف األ

١. ﴿   ﴾ ]ضم اهلاءوحذف اهلمزة ب قرأ  ]٣٠:التوبة.  

٢. ﴿   ﴾ ]بالتنوين بعد الكافقرأها ]٩٨:الكهف .  

٣. ﴿   ﴾  ]بعـدها يـاء والم ال نقل حركة اهلمزة إىل ]١٣:ص[و ]١٧٦:الشعراء
، لـفأوقد رسم هذان املوضعان يف املـصاحف بـال ، خرهآالتاء يف ساكنة وفتح 

 ]٧٨:احلجـر[خـران ومهـا يف ما املوضـعان اآلأ، ليحتمل هذا الرسم القراءتني فيه
﴿ فكتبا يف املصاحف ]١٤:ق[و    ﴾، وقد اتفق القراء العـرشة عـىل قـراءهتام
 . اءمفتوحة مع خفض الت مزة وصل والم ساكنة بعدها مهزة قطعهب

ٌكـــام يف نـــد واأليَكـــة االم ســـاكن ْ َِ ِ ٍَ ُ ََّ َ ِ َ  

 

ــيطال ــضه ويف صــاد غ ــز واخف ــع اهلم َم َ ْ َ َ َ ُ َ ََ ِ ْ ِ ْ ِْ ْ ََ
  

   

 
  :وهي، لفاظ غري مهموزة يف رواية حفصقرأ ابن عامر باهلمز يف أ

١. ﴿   ﴾ حيث وردهبمزة مفتوحة منونة بعد الزاي املضمومةقرأها  . 

                                          
 .٢٧٢الوايف للقايض ص ، ٩٢٨حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )١(



 

 ٢١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

َّويف الصا ْبئني اهلمز والصابئون خـذَ َ ُْ ُ َ َِ َِّ َ ْ َ ِ
  

 

َوهزؤا وكفؤا يف السواكن فـصال ُ ً ْ ًِّ َ َ َِ ِ َّ ُ ْ ُ
  

 

٢. ﴿   ﴾ ]هبمزة مفتوحة منونة بعد الفاء املضمومة قرأها]٤:االخالص .  
٣.﴿    ﴾ ]واملد فيـه مـن بـاب املـد بزيادة مهزة مكـسورة ، ]٩٨ :البقرة

 .)ًعارض وقفا، ًبدل وصال(ديةوبعدها ياء م، املتصل
ِودع يــاء ميَك َ َ ْ َ ُئيـــل واهلمــز قبلـــهاَ ْ ََ ََ َْ ْ َ ِ

  

 

َعىل َ حجـة واليـاء حيـذف أمجـالَ ََ ْ َُ ُ ْ ُ َ َ َّ ُْ ٍ
  

 

٤ .﴿    ﴾ ]فيقرؤه هبمزة مفتوحة بني الواوين وتسكني الواو ] ١٣٢:البقـرة
يف املـصحف لف بـني الـواوين أوقد كتب هذا اللفظ بـ، الثانية وختفيف الصاد

 .ليوافق هذه القراءة، الشامي

٥ .﴿     ﴾  وحتـرك حـسب -مـع املـد املتـصل-حيث ورد هبمزة بعد األلـف 
 موقعها من اإلعراب

ـــهو ـــز مجيع ـــا دون مه ـــل زكري ِ َق ِ ِ َ َِ ِْ َ ََ ُُ َّ ْ  

 

ٌصحاب َ َورفع غري شـعبة االوال ِ َُّ َ ْ ٌ ََ ُْ ُ ْ ََ 
 

﴿ قرأ -   ﴾ ]مومة بعد اجليم مضةهبمز  ]٥١:األحزاب. 

﴿ قرأ -    ﴾ ]وبعدها واو مدية مضمومة ةهبمز ]١٠٦:التوبة. 

                                          
 .١٩٥، املزهر ص١٦ ص٢ن تفردات حفص، فتح الوصيد جم، ٤٦٠ بيت رقم حرز األماين )١(
 .١٩٨املزهر ص، ٢٧ ص ٢لسخاوي ج لفتح الوصيد ، ٤٧٣لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )٢(

 .١٩٢الوايف للقايض ص، ١٧٨بن القاصح ص الرساج القارئ ، ٥٥٣حرز األماين بيت رقم  )٣(



 

 ٢٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

  : التسهيل:خامسا
وبـني حـرف ،  باهلمزة بحالة متوسطة بني اهلمزة املحققة النطق هو:التسهيل

  :فتسهل اهلمزة املفتوحة بجعلها بني اهلمزة واأللف نحو، املد املجانس حلركتها
﴿σ ﴾ ،والـواو نحـوضمومة بني اهلمزة وامل :﴿ • ﴾ ، واملكـسورة بـني

﴿ :اهلمزة و الياء نحو   ﴾ . 

   .ابن عامر يف هذا الباب كحفص :اهلمزتان من كلمتني

فـاهلمزة ، ذا التقى مهزتا قطع متحركتان يف كلمة واحدةإ :اهلمزتان من كلمة
 :م بوجهنياهش هااور، فتوحةفإذا كانت الثانية م، األوىل ال تأيت إال مفتوحة

 .وهو املقدم،  الثانيةتسهيل إدخال ألف الفصل بينهام مع.١
 .الثانية حتقيق اإلدخال مع. ٢

ومتـد بمقـدار - إثبات ألف تفصل بني اهلمزتني املتالصـقتني هو :واإلدخال
﴿ :فالقراءة باإلدخال يف قوله تعاىل، -حركتني      ﴾ تكون بإثبات ألـف 

﴿تنياهلمزني ب      ﴾  أو مع تسهيل الثانية﴿    σ ﴾.  

﴿:نحو، وإذا كانت الثانية مكسورة    ﴾ فله وجهان: 
 .)كحفص(عدم اإلدخال  .٢  . وهو املقدماإلدخال. ١

 :هيبدون خالف  مواضع يقرأها باإلدخال ةوهناك سبع
١. ﴿ ﴾ ]٨١:األعراف[    ٢. ﴿﴾ ]١١٣:األعراف[ 
٣. ﴿ ﴾ ]٤      ]٦٦:مريم. ﴿ ﴾ ]٤١:الشعراء[ 



 

 ٢٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٥. ﴿   ﴾ ]٦    ]٥٢:الصافات. ﴿    ﴾ ]٨٦:الصافات[ 
٧. ﴿    ﴾ ]وجهان هذا املوضع وله يف ]٩:فصلت: 

 . وهو املقدمتسهيل الثانيةاإلدخال و .١
 .وال ثاين هلا، حتقيق الثانية مع اإلدخال. ٢
﴿شام يف لفظ وهل   ﴾حيث ورد وجهان : 

 .)كحفص(عدم اإلدخال .٢.   مع حتقيق الثانيةاإلدخال  .١ 
 :وإذا كانت الثانية مضمومة فله وجهان

 .وهو املقدم، مع حتقيق الثانيةاإلدخال . ١
﴿:نحو، )كحفص(عدم اإلدخال .٢      ﴾ ،وال ثاين هلا. 

ًوجهـا ثالثـا اإلدخال مع تسهيل الثانيـة وله  ﴿يف ً • ﴾ و﴿  • ﴾ ال و
 .ثالث هلام

  :لفاظ هيألف الفصل بني اهلمزتني يف أدخال إويمتنع 
١ .﴿  σ ﴾ ]قرأها ابـن عـامر هبمـزة  ]٤٩:الشعراء، ١٧ :طه، ١٢٣:األعراف

 . حمققة ثم مهزة مسهلة ثم ألف
٢ .﴿    σ ﴾ ]هيل الثانيةقرأها ابن عامر بتس ]٥٨:الزخرف. 

وىل مهـزة االسـتفهام األ، وذلك الجتامع ثالث مهـزات يف هـذين اللفظـني
  . وهي فاء الكلمةًلفاوالثالثة ساكنة أبدلت أ، )املسهلة(ملفتوحةوالثانية ا



 

 ٢٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
  :اهمن أظهرها حفصلفاظ التي دغام يف عدد من األ باإلابن عامر قرأ

﴿ :الذال يف التاء يف   ﴾ كيف وقعت . 

َوط ِ عنـد املـيمَنيِساَ ِْ َِ ُ فـــازا اختـذمتْ ُ ْ ََ َ   وَ

 

ـارش دغفال َأخذتم ويف اإلفراد عـَ َ ْ ْْ َ ََ َ ِ َ ِْ ِ ُ َ َ
 

والظـاء السني والذال والضاد (وهي يف حروفها الثامنية)قد(ادغم هشام دال 
﴿:نحو، )والزاي واجليم والصاد والشني      ﴾،ولكنه أظهر:   

﴿       ﴾ ]وأدغمها يف بقية املواضع، ]٢٤:ص  . 
  والظـاءالـذال والـضاد(يف أربعة حروف هـي) قد(وادغم ابن ذكوان دال  

 ﴿:، وله يف)والزاي        ﴾ ]وجهان اإلدغام واإلظهار]٥:امللك . 
التاء والـزاي والـصاد والـدال ( هي يف حروفها الستة)إذ(ذال ادغم هشام و

﴿:نحو، ) واجليموالسني     ﴾]١٦٦:البقرة[.  
﴿يف الدال فقط) إذ(ذال  وادغم ابن ذكوان     ﴾] ٢٥:الذاريات[. 

، )التاء والثاء والزاي والسني والطاء والظـاء( يف )بل( و)هل(الم وادغم هشام 
﴿نحو    ﴾ موضع واحد هويف، وله اإلظهار : ﴿      ﴾ ]١٦:دعرال[ . 

﴿ :الثاء يف الذال من قوله تعاىل، ادغم ابن ذكوان      ﴾ ]١٧٦:األعراف[.  

                                          
 .١٣٦ص املزهر ،١٠٠ص القاصح بنال القارئ رساج ،٢٨٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )١(



 

 ٢٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

﴿ :الباء عند امليم من قوله تعاىلابن عامر أظهر و       ﴾ ]٤٢:هود[. 

 
ُوجعلت مصطلح ضبطها  أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء :واإلمالة َ

 .مع تعريته من احلركة) •( الوسط حتت احلرفء مسدودة سودانقطة 

⇓﴿ بعــض األلفــاظ منهــا يف هــشام األلــف مــالأ  ﴾ ]٥٣:األحــزاب[ ،
﴿± ﴾ ]٧٣:يس[.  

، ]١٠٩:التوبــة[ ﴾∑﴿ منهــا الكلــامتوأمــال ابــن ذكــوان األلــف يف بعــض
﴿⁄   ﴾ ،﴿ –﴾ ،﴿ ©﴾حيث ورد،﴿  ∞ ﴾ ]زاد(وأما لفظ  ]١٠:ةقرالب (

 .يف باقي القرآن فله فيه الوجهان الفتح واإلمالة
﴿ يف كلمة  واأللفاهلمزةو  الراءال فتحةأم Κ…⁄﴾ ذا وقع بعدها متحركإ 
، ويقـف عليهـا )كحفـص(ً فيقرأها بالفتح وصـال  ساكنهاذا وقع بعدإما أ
  .وسيأيت تفصيل ذلك يف الفرش مالة،اإلب

﴿ قرأ ابن عامر     ﴾ ]فتح الراء وضم امليمب  ]٤١:هود.  
ــا ــتح ي َويف ضــم جمراهــا ســواهم وف ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ

  

 

َبني هنـا نـــص ويف الُكـل عـــوال ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ِ َ َ َُ ِّ
  

 

                                          
 .٣٠٢املزهر ص ، ٢٣٧الوايف للقايض ص ، ٧٥٧لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )١(



 

 ٢٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 :الوقف عىل مرسوم اخلط
﴿وقف ابن عامر باهلاء يف      ﴾ ٤:يوسف[نحو[. 

 ياءات اإلضافة 
،  املتكلم تتصل باالسم والفعل واحلرفياء زائدة تدل عىلهي  :ياء اإلضافة

وخالف القراء فيهـا دائـر ، أن حيل حملها الكاف واهلاءوعالمتها جواز حذفها و
  .بني الفتح واإلسكان

﴿: نحو، ض الكلامتع قرأ ابن عامر بفتح ياء اإلضافة يف ب-       ﴾ ،
﴿      ﴾ ،﴿        ﴾ ،ومن ، يأيت يف فرش احلروفكام س

 .ًاملعروف أن الفتح يكون وصال ويوقف عليها بالسكون
 : أسكن ياء اإلضافة يف بعض املواضع نحو-
- ﴿  ﴾]الشعراء[و]٢٤:األنبياء[. 
﴿ ياءو - ﴾ ]٦٩، ٢٣:ص[، ]١٨:طه[، ]٢٢:إبراهيم[. 

﴿واختلف هلشام يف         ﴾ ]ًامء لـه وجهـا  فقد ذكر بعـض العلـ]٩٢:هود 
 . آخر وهو فتح الياء

                                          
 .١٦١ ص بدور الزاهرةال، ٢٥٨ ص غيث النفع، ٢٥٢ رساج القارئ البن القاصح ص )١(



 

 ٢٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 ياءات الزوائد
ثباهتا إواختلف القراء يف ،  للتخفيفً هي املتطرفة املحذوفة رسام:الياء الزائدة

 .هنا حمذوفة يف رسم املصحفوسميت زائدة أل، ًوقفا وًوصالوحذفها 
ًوصال ووقفا يف الياء الزائدة حذف بقرأ  ً ﴿  ﴾ ]أثبت هـشام و، ]٣٦:النمل

﴿: الياء يف   ﴾ ]احلالني يف]١٩٥:األعراف . 
 بكيفيـة ختـالف رأها ابن عامرن الكريم عدد من األلفاظ قآيوجد يف القركام 
أذكرهـا ، وقد تكرر ورودهـا، وال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، ًاحفص

  : وهذه األلفاظ هيهنا كي ينتبه هلا

﴿ لفظ قرأ .١   ﴾حيث وردبكرس الباء  ًم منكراأ ًن معرفا سواء كا. 
ــن ــضم ع ــوت ي ــوت والبي ــرس بي ْوك ُ ُ ُ َ ُ ُ ََ َ َُّ ْْ ٍ ُ َ  

 

َمحى جلة وجها عـىل األصـل أقـبال ْ ًَ ْ ْ ََ ِ َ َ َ ٍ َِّ ِ
  

 

﴿ قرأ .٢    ﴾ تشديد الذالاملبدوء بالتاء حيث ورد ب. 

ـــه ـــل تائ ـــب زد قب ـــذكرون الغي ِوت ِ َ ََ ْْ ْ َ ْ ََ َ َِّ َ ُ َّ  

 

ُّكريام وخف ِ َ ً ِ َ الذال كـم رشفـا عـالَ ً ََّ َ َ ْ َ ِ
  

 

ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كان أول الكلمـة . ٣
﴿ :نحـو، الثانية مهزة وصل يبتدأ هبا مضمومة     ﴾ ]وانفـرد ، ]٥٦:اإلرساء

                                          
 .١٨٠للقايض صالوايف ، ١٦١بن القاصح صالرساج القارئ ، ٥٠٣حرز األماين بيت رقم )١(
 .٢٧٢، املزهر ص٢٢٧ص٢، فتح الوصيد للسخاوي ج٦٨١ حرز األماين للشاطبي بيت رقم )٢(



 

 ٢٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

﴿ :نحـو، هشام بضم الساكن األول يف التنوين       ﴾ ]٢١، ٢٠:اإلرساء[ ،
ابن ويكرس ،  إال بعض املواضع ذكرهتا يف الفرشبينام رواها ابن ذكوان كحفص

 . األول فيام عدا ذلكعامر الساكن 
﴿  قرأ.٤   ﴾حيث ورد بكرس الياء . 

ــا ــتح ي َويف ضــم جمراهــا ســواهم وف ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ
  

 

ــوال ــل ع ــص ويف الُك ــا ن ــي هن َبن ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ِ َ َ َُ ِّ
  

 

يف ء الـضمة زج، هو النطق بحركة مركبة من حركتني ضمة وكرسة : اإلشامم.٥
، هايويليه جزء الكرسة وهو األكثر ويقدر بثلث، ويقدر بثلثها،  وهو األقلالبداية
  .﴾∋﴿ :مثل

                                          
 .٣٠٢املزهر ص، ٢٧٣ ص٢لسخاوي ج لفتح الوصيد ، ٧٥٧لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )١(



 

 ٢٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 :  مصطلحاتة وقف هشام عىل اهلمز، نوضح ثالثني أوجهي تبقبل أن نبدأ يف

 (ثل م، يف املفتوح بعد ألف،ثالثة اإلبدالً:أوال  :( 

 ،ًلفا مع القرصأ إبدال اهلمزة .١  . 

 ،ًلفا مع التوسط إبدال اهلمزة أ.٢  . 

ًلفا مع اإلشباع ، إبدال اهلمزة أ.٣ .  
 )ِ، السامءُالسامء (: ، مثل، يف املرفوع واملجرور بعد ألفمخسة القياسً:ثانيا

  :ثالثة اإلبدال أعاله باإلضافة إىل
   . التوسطتسهيل بروم مع.٤
  . تسهيل بروم مع القرص.٥

﴿  كام يف كلمةسبعة الرسمً:ثالثا  ﴾ ]٩٤:نعاماأل[ 
باإلضـافة إىل سـبعة ًملـذكورة سـابقا من مخسة القيـاس ا   مكونةًاوجه١٢ فيها 

 .ً إبدال اهلمزة واوا ساكنة مع القرص .١ :وهيالرسم 
  .ًبدال اهلمزة واوا ساكنة مع التوسطإ .٢
 . ًبدال اهلمزة واوا ساكنة مع اإلشباعإ .٣
 .، الثالثة السابقة مع االشامم ٦، ٥، ٤
      . مع القرص و الروم  مضمومةً ابدال اهلمزة واوا.٧



 

 ٣٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
 :  يف اجلدولهنا لئال يكثر التكرارأذكرها  ًوقع يف ثالثني نوعاقد و

﴿ نحـو كلمـة، عد فتح اهلمزة الساكنة ب:النوع األول   ﴾ ]و، ]١:العلـق﴿   ﴾ 
﴿و، ]٣٦: النجم[  ﴾ ]ففي هذا النوع وجه واحد هلشام عند ، ]٣٣:الشورى

﴿:نحو ،ًلفاأبدال اهلمزة إوهو ،  عليهفالوق  ﴾.  

﴿ :نحـو،  اهلمزة الـساكنة بعـد  كـرس:النوع الثاين  ﴾ ]و ]٤٩:احلجـر﴿   ﴾ 
﴿، مديةًبدال اهلمزة ياءإ، فيها وجه واحد، ]١٠:الكهف[   ﴾.  

﴿ : بعـد فـتح وهـيًوصـال  اهلمـزة املفتوحـة:ثالـثالنوع ال  ﴾ ،و﴿  ﴾ ،
﴿و   ﴾ ،و﴿   ﴾ ،و﴿     ﴾، و﴿   ﴾ ،و﴿ ﴾ ،و﴿ ﴾ ،

﴿:ًففي هذا النوع وجه واحد وهو إبدال اهلمزة ألفا  ﴾.   

﴿ :وهـي ،كـرس بعد ًوصال املفتوحة اهلمزة :ابعالر النوع  ﴾، و﴿     ﴾ ،
﴿، مديةًع وجه واحد وهو إبدال اهلمزة ياءففي هذا النو  ﴾.  

وهو بلفظ واحد ، ًاهلمزة املفتوحة وصال بعد حرف صحيح ساكن :امس النوع اخل
﴿ وهو    ﴾ ]اهلمـزة وهو نقل حركة ، حد وجه وااففيه، ]٢٥:النمـل

﴿ ،ثم تسكن الباء،  اهلمزةحذفإىل الساكن الصحيح قبلها و   ﴾. 
  كلمــةكام يف، بعـد سـاكن صـحيحً اهلمـزة املكـسورة وصـال:سادسالنـوع الـ

﴿    ﴾ ]ففي هذا النوع وجهان، ]٢٤:نفالاأل[و ]١٠٢:البقرة: 



 

 ٣١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

ثـم إسـكاهنا ، حـذفها نقل حركة اهلمـزة إىل الـساكن الـصحيح قبلهـا و.١
﴿:للوقف    ﴾. 

﴿:راءروم كرسة ال .٢    ﴾. 

﴿ :وهي كلمة، صحيح  بعد ساكنً اهلمزة املضمومة وصال:سابعالنوع ال  ﴾ 
ــران[ ــة، ]٩١:آل عم ﴿  :وكلم  ﴾ ]ــة، ]٥:النحــل ﴿ :وكلم    ﴾ ]ــأ  ]٤٠:النب

﴿و  ]٣٤:عبس[و  ﴾ ]وجهأنوع ثالثة ففي هذا ال، ]٤٤:احلجر: 
ثم حذفها وإسكان الصحيح ،  نقل ضمة اهلمزة إىل الساكن الصحيح قبلها.١

﴿:للوقف  ﴾.         

﴿: إشامم ضمته.٢   ﴾.       رومها.٣ : ﴿  ﴾. 

﴿  :وهـي، بعد فتح  ً اهلمزة املكسورة وصال:مناثالنوع ال   ﴾ ]٢٤٦:البقـرة[ ،
﴿ :ونحو   ﴾ ]و ،]٢:النبأ﴿   ﴾ ]و، ]٢٦:احلجر﴿   ﴾ ]٤٧:الـشورى[ ،

﴿و  ﴾ ]يف هذا النوع وجهان ]٣:القصص: 

﴿ ً إبدال اهلمزة ألفا.١  ﴾.   
 . وم كرسهتار مع ةتسهيل اهلمز.٢

وهـو قولـه ،  رسم عىل غـري قيـاسمناث حرف واحد من النوع ال:سعاتالنوع ال
﴿ :تعاىل   ﴾ ]النوع أربعة اوجهففي هذا ]٣٤:األنعام :  

﴿ًإبدال اهلمزة ألفا.١  ﴾ ،عىل القياس.    



 

 ٣٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 .عىل القياس، ومرالتسهيل اهلمز مع  .٢
﴿ثم إسكاهنا للوقف  وإبداهلا ياء مكسورة.٣  ﴾ ،عىل الرسم. 
﴿كرسبالروم مع ال وإبداهلا ياء مكسورة .٤    ﴾ ،عىل الرسم.  

﴿ :مرسومة بالياء نحوو بعد كرس ًوصال  اهلمزة املكسورة:رشاعالنوع ال  ﴾ 
﴿و، ]١١:النور[  ﴾ ]و، ]٣٠:القصص﴿   ﴾ ]أربعـةففيها  ]٤٣:فاطر 
ً تقديرا وثالثة عمالوجهأ   :وهي، ً

 .عىل القياسبداهلا ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها إ.١
 مع الوجـه  فيتحدسكان الياء للوقفإثم ،  عىل الرسم ياء مكسورةابداهلإ.٢

ًفعال وخيتلفان تقديرا ،السابق ً. 
 . عىل الرسموم كرسهتارمع   مكسورةًياء ة اهلمزإبدال.٣
 .تسهيلها بروم عىل القياس.٤

ًاهلمزة املضمومة وصال بعد فتح من املواضع التي رسمت فيها  :النوع احلادي عرش
﴿ :اهلمزة بصورة األلف عىل نحو   ﴾ ]مـزة إذا رسمت اهل ]٤٣:يوسف

﴿ :ونحو ،عىل ألف      ﴾ ]يف هذا النوع وجهان ،]١٤٠:النساء:  
  .روممع الالتسهيل .٢  .ًلفاإبدال اهلمزة أ.١

                                          
 : اختلف يف رسم الكلامت التالية:مالحظة )١(

﴿   ﴾ ]٢١:ص[،﴿    ﴾ ]فإن رسمت بالواو وقف عليها هشام بخمسة أوجه، ]١٣:القيامة: 
 .التسهيل بالروم عىل القياس.٢  . عند الوقفاًإبدال اهلمزة ألفا لسكوهن.١
 .ً واوا مع اإلشامم اإبداهل. ٤    .ً واوا مع السكون املحض اإبداهل. ٣
 .ً واوا مع الروماإبداهل. ٥

 :وقف عليها هشام بوجهني) ينبأ( ،)نبأ(وإن رسمت دون واو
 .التسهيل مع الروم.٢.          ًإبدال اهلمزة ألفا.١



 

 ٣٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

﴿ : بعد ضم نحوًوصال  اهلمزة املكسورة: عرشين الثاالنوع    ﴾ ٢٣:احلج[ يف[ ،

﴿، ]٣٣:فاطر[و    ﴾ ]عمـال وجـهأففي هـذا النـوع ثالثـة ، ]٢٣:الواقعة ً
 . عىل القياس مديةً إبدال اهلمزة واوا.١   :ًوأربعة تقديرا

، فيتحد هـذا ثم إسكاهنا للوقف،  عىل الرسم مكسورةًويصح إبداهلا واوا.٢
 .ً وخيتلفان تقديرا ً؛الوجه مع الوجه األول عمال

 .عىل املذهب القيايسوم ربتسهيل  .٣
 . مكسورة مع الرومًإبدال اهلمزة واوا .٤

﴿ :ً اهلمزة املضمومة وصال بعد ضم نحو: عرشلثلنوع الثاا    ﴾ ]١٧٦:النـساء[ ،
﴿و    ﴾ ]عمال ومخسة تقديراوجهأربعة أففي هذا النوع ، ]٢٢:الرمحن ً ً:  

 .  ساكنةًواوابداهلا إ .١
، فيتحد هذا الوجـه مـع الوجـه ثم تسكن للوقف،  مضمومةًبداهلا واواإ .٢

 .ًخيتلفان تقديرا ًاألول عمال و
 . بالروم وقفالمع  مضمومة ًبداهلا واواإ .٣
 .شامماإلب وقفالمع  مضمومة ًبداهلا واواإ .٤
  .رومال معتسهيلها بني اهلمزة والواو  .٥

لف بعد الـواو عـىل غـري القيـاس أ ما رسمت مهزته بالواو و:النوع الرابع عرش
﴿ :نحــو    ﴾ ]وكلمــة، ]٦٤:النمــل: ﴿     ﴾ ]وكلمــة، ] ٤٨:النحــل:  



 

 ٣٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

﴿    ﴾ ]ـــف ـــة، ]٨٥:يوس ﴿ :وكلم     ﴾ ]ـــه ﴿، ]١٨:ط    ﴾ 
﴿ :وكلمة، ]١١٩:طه[     ﴾ ]وكلمة، ]٨:النـور: ﴿    ﴾ ]٧٧:الفرقـان[ ،

﴿ :وكلمـــــة   ﴾ ]ـــــراهيم ﴿ ،و]٥:تغـــــابنال[، ]٦٧:ص[ ، ]٩:إب     ﴾ 
﴿وكلمة ،]٢٤:ؤمنونامل[     ﴾ ]مهـزة املـألإذا رسمت ]٣٨ ،٣٢، ٢٩:نمـلال  

  :وجه أفيها مخسة ،  عىل واو
    .ًلفاإبدال اهلمزة أ.١
 . مع الرومبالتسهيل.٢
 .ثم إسكاهنا للوقف،  مضمومةًا واوإبداهلا.٣
 .شامم ضمة الواوإ وً واوا مضمومةإبداهلا .٤
  .ة الواووروم ضم ً واوا مضمومةإبداهلا .٥

 :ونحـو، اءيـمرسومة بو بعد كرس ً وصال اهلمزة املضمومة: عرشسماالنوع اخل
﴿     ﴾ ]ــــــرة ﴿و، ]١٥:البق   ﴾ ]ــــــوت ﴿و، ]١٩:العنكب    ﴾ 

ــــدة[ ﴿و، ]١١٠:املائ    ﴾ ]و، ]٤٩:آل عمــــران﴿   ﴾ ]٥٣:يوســــف[ ،
﴿و   ﴾ ]و، ]١٢١:آل عمــــران﴿    ﴾ ]و، ]٢٤:رشاحلــــ﴿   ﴾ 
﴿و، ]١٢:الرعد[   ﴾ ]عمالأربعة ً مخسة أوجه تقديرا وفيها. ]٤٣:فاطر:ً 

   .)عىل القياس (مدية  ًإبدال اهلمزة ياء.١
 .شامم إلا  مضمومة مع ًإبدال اهلمزة ياء .٢
  .روم ال   مضمومة معًإبدال اهلمزة ياء .٣
 . مع الروم التسهيل.٤



 

 ٣٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

ثـم اإلسـكان ) مذهب األخفـش(ًاء مضمومة عىل الرسم إبدال اهلمزة ي.٥
ًللوقف فيتحد هذا الوجه مع الوجه األول عمال وخيتلفان تقديرا ً.  

 ﴾﴿ : نحو، أصلية مدية بعد واوً اهلمزة املفتوحة وصال:سادس عرشالنوع ال
﴿، ]٢٩:املائدة[   ﴾ ]ففيها وجهان حيث وقع و]١٧:النساء: 

 الواو الـساكنة قبلهـا، وحـذف اهلمـزة وإسـكان  إىلاهلمزةنقل فتحة . ١
 .الواو للوقف

أي ،  للوقفثم إسكاهنا، إدغام الواو األوىل يف الثانيةثم  ًبدال اهلمزة واواإ. ٢
  .شددةاملالواو 

،  بعـد الـضم زائـدة بعد واو سـاكنةً اهلمزة املكسورة وصال: عرشبعاسالنوع ال
﴿:وهي كلمة   ﴾ ]ففيها وجهان، ]٢٢٨:البقرة: 

(فيها إدغام الواو الزائدة التي قبلهاثم ، ًإبدال اهلمزة واوا .١  ( مع السكون. 
  .)الوجه السابق مع الروم(،  ما قبلها روم كرسة الواو املبدلة املدغم فيها.٢

 والـواو حـرف مـد،  بعد واو أصليةًة وصالروكساهلمزة امل :عرش مناثالنوع ال
﴿و، ]٦٤:هود[ ﴾﴿ :نحو  ﴾ ]وجهأ ففيها  أربعة ]٣٠:آل عمران:  

 .ثم إسكان الواو للوقف، اهلمزةثم حذف ، نقل كرسة اهلمزة إىل الواو قبلها .١
 . يف الوجه األولروم كرسة الواو املنقلبة من اهلمزة .٢
ا ثـم إسـكاهن، ثم إدغام الواو األوىل يف الثانيـة املبدلـة، اًإبدال اهلمزة واو .٣

 .مشددة للوقف عليها
 .روم كرسة املشددة .٤
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، والواو حرف مـد،  بعد واو أصليةًة وصالموضماهلمزة امل :عرشالتاسع النوع 
﴿ :وهــي  ﴾ ]و]١٧٤:آل عمــران ﴿   ﴾ ]ونحــو، ]١٨٨:األعــراف: 

﴿    ﴾ ]وجهأففيها ستة ، ]٧٦:القصص: 
 .م إسكان الواو للوقفث، ثم حذفها،  نقل ضمة اهلمزة إىل الواو.١
 . يف الوجه األولإشامم ضمة الواو املنقلبة عن اهلمزة .٢
 . الضمة يف الوجه األولروم.٣
 . الواو األوىل يف الثانية  ثم إسكاهنا للوقف مشددةدغامإًا واوا ثم إبداهل.٤
  . يف الوجه الرابع ةضمال روم.٦   . يف الوجه الرابعةضمالإشامم .٥

وهـي ،  بعد كـرسزائدة  بعد ياء ساكنةًهلمزة املضمومة وصال ا:النوع العرشون
﴿   ﴾ ]ونحو، ]٤٨:األنفال: ﴿    ﴾ ]وجهأففيها ثالثة ، ]٣٧:التوبة: 

ثـم إسـكاهنا مـشددة يف ،  األوىل يف الثانيـةاليـاء وإدغام ً إبدال اهلمزة ياء.١
   .)سكان للوقفإإبدال ثم إدغام ثم  (الوقف

 .رومإبدال ثم إدغام ثم  .٣        . إشاممإدغام ثمإبدال ثم  .٢
 إال أن الياء فيه  بعد ياء ساكنةًاهلمزة املضمومة وصال :ي والعرشونادالنوع احل

﴿ :هي  نحـوو، أصلية     ﴾ ]و، ]٥٨:غـافر﴿   ﴾ ]٣٥:النـور[ ،
 :وجهأففيها ستة 

 .اإلسكان للوقف ثم نقل ضمة اهلمزة إىل الياء للوقفحذف اهلمزة و. ١
 . الضمة رومالنقل مع  .٣            .  إشامم ضمتهاالنقل مع  .٢



 

 ٣٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

  .ثم إسكاهنا للوقف مشددة وإدغام الياء األوىل يف الثانية ًإبدال اهلمزة ياء .٤
 .إبدال ثم إدغام ثم روم  .٦           . إشامم   إبدال ثم إدغام ثم .٥

 وهـي،  أصـلية بعـد يـاء سـاكنةًة وصالحوفتاهلمزة امل : والعرشونينالنوع الثا
﴿  ﴾ ]و]٧٧:هــود ﴿    ﴾ ]و، ]٢٣:الفجــر﴿   ﴾ ]٩:احلجــرات[ ،

 :ففيها وجهان
ثم إسكان الياء للوقـف مـع تركهـا ، ثم حذفها ،نقل فتحة اهلمزة إىل الياء.١

  .عىل حاهلا
  .ن املشددة للوقفثم إسكا، ثم إدغام الياء األوىل يف الثانية، إبداهلا ياء.٢

وهي يف ،  بعد ياء ساكنة أصليةً اهلمزة املكسورة وصال: والعرشونلثاثالنوع ال
﴿ :كلمة  ﴾نحوأو بعد واو أصلية، ، املجرورة : ﴿  ﴾ ]٢٨:مـريم[ 

﴿و   ﴾ ]وجهأففيها أربعة  ،وما شابه ذلك، ]١٢:الفتح: 
 .ء للوقف إسكان الياثم،نقل كرسة اهلمزة إىل الياء.١
 .روم النقل مع ال .٢
 .وإسكاهنا للوقف مشددة،  مع إدغام الياء التي قبلها فيهاً إبدال اهلمزة ياء.٣
  .روم إبدال ثم إدغام ثم  .٤

 وهي يف ، بعد ياء ساكنة أصليةًضمومة وصالاملاهلمزة  : والعرشونرابعالنوع ال
﴿ :كلمة  ﴾وجهأففيها ستة ،  املرفوع: 

 .كة إىل الياء ثم إسكان الياء للوقف نقل احلر.١



 

 ٣٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 .رومنقل مع .٣.                                 امم ش إنقل ثم.٢
ثـم إسـكان اليـاء مـشددة ، وإدغام الياء التي قبلها فيها، إبدال اهلمزة ياء.٤

 .               للوقف
  .مروإبدال ثم إدغام ثم  .٦.              امم ش إإبدال ثم إدغام ثم .٥

﴿ : بعد ألف نحـوً وهي اهلمزة املفتوحة وصال: و العرشونمساالنوع اخل   ﴾ 
﴿و ]٢٠:البقرة[  ﴾ثالثة اإلبدال (وجهأففيها ثالثة ،  وشبهه(: 

فتمـد ، ا من جـنس حركـة مـا قبلهـاًثم إبداهلا ألف، إسكان اهلمزة للوقف.١
  .ً الزماًمدا  حركات٦ر اقدمب
 .ًوكون السكون عارضا، اعاة جلانب اجتامع ساكننيجيوز فيه التوسط مر.٢
 .ن حذفت إحدامها فتقرص إ.٣

، ًكون اهلمزة فيه مضمومة أو مكسورة وصـالت و: والعرشوندساسالنوع ال
ـــف ﴿ : نحـــوبعـــد أل     ﴾ و﴿   ﴾ ،ـــال املكـــسورة  :ومث

﴿    ﴾ و﴿     ﴾ ]وع مخـسة ففي هذا الن، ونحو ذلك ]٣٣:النـور
  :)مخسة القياس (وجهأ

 .الثالثة التي يف النوع السابق.٣ ،٢، ١
 .سطوتالبروم مع تسهيل  .٥            .بروم مع القرصتسهيل .٤

واأللف ال ، ًوال جيوز اإلشامم يف املضمومة من هذا النوع النقالب اهلمزة ألفا
 .وال إشامم يف املسهلة، تقبل احلركة



 

 ٣٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 عـن ت خرجالكنه، ًوهي اهلمزة املضمومة وصال :ع والعرشونباسالنوع ال
، وحذف ألف البناء قبلها، القياس لرسم اهلمزة بالواو وألف بعدها

﴿ :وذلك نحو   ﴾ ]ولفـظ، ]١٧:رشاحلـ[، ]٤٠:ىورشال[ ،]٣٣، ٢٩:ائدةامل :
﴿     ﴾ ]ولفظ، ]٢١:ىورشال[ ،]٩٤:نعاماأل: ﴿    ﴾ ]ولفـظ ، ]٨٧:هـود
﴿      ﴾]ـــراهيم ـــظ ، ]٢١:إب ﴿ولف     ﴾ ]ـــروم ـــظ ،  ]١٣:ال ولف
﴿      ﴾ ]ولفـظ ]١٠٦:الصافات ﴿    ﴾ ]ولفـظ ، ]٥٠:غـافر﴿     ﴾ 

﴿و، ]٣٣:الدخان[    ﴾ ]فهـذه الكلـامت رسـمت بـالواو ، ]٤:املمتحنـة
ففيها ، صاحفوألف بعدها مع حذف ألف البناء قبلها يف مجيع امل

  :ًاثنا عرش وجها
 :وهـي، سـمرالوسـبعة ،  يف النوع السابققياس كاممخسة ال.٥، ٤، ٣، ٢، ١
 . مع حذف اهلمزة بالطولًا ساكنة واوبدال اهلمزةإ.٦
 .التوسط مع ًا ساكنة واوبدال اهلمزةإ .٧
  .القرص مع ًا ساكنة واوبدال اهلمزةإ .٨ 
  .شباعاإلواإلشامم الوجة السادس مع .٩ 

                                          
﴿ : هناك كلامت اختلف يف رسـمها عـىل واو  أو عـىل ألـف هـي :مالحظة )١(     ﴾ ]٥:األنعـام[ ،

ــشعراء[ ﴿،]٦:ال      ﴾ ]ــافر ــظ]٤٧:غ ﴿: ، ولف       ﴾ ]ــاطر ﴿ ،]٢٨:ف   ﴾ ]ــر  ،]٣٤:الزم
﴿   ﴾ ]٧٦:طه[،﴿      ﴾ ]١٩٧:الشعراء[،﴿    ﴾ ]٨٨:الكهف[، ﴿      ﴾ ]١٨:املائدة[. 

وهـي مخـسة القيـاس وسـبعة ) ً وجهـا١٢(هذه الكلامت إذا كتبت بالواو وقف عليها هشام بــ 
 .الرسم، أما إذا رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقط



 

 ٤٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 .والتوسط اإلشاممالوجة السادس مع  .١٠
 .  والقرص اإلشاممالوجة السادس مع  .١١
 .حكم الوصلله ن الروم أل، والروم مع القرص فقط .١٢

 بعد ألـف وترسـم ً وصال مكسورةاهلمزةأن تقع  وهو :نمن والعرشوالنوع الثا
﴿ :نحـو، اهلمزة عىل ياء    ﴾ ]و، ]١٥:يـونس﴿   ﴾ ]٥١:الـشورى[، 

﴿   ﴾ ]فقد اتفقت املصاحف عـىل رسـم هـذه الكلـامت  ،]١٣٠:طه
 :وجهأففيها تسعة ، خرهاا أو بياء يفالثالث

 . يف النوع السابقياس املتقدمةمخسة الق .٥، ٤، ٣، ٢، ١
 .شباعسكاهنا للوقف مع اإلإو إبدال اهلمزة ياء.٦
 .التوسط السادس مع الوجه .٧
 .القرصادس مع  السهالوج .٨ 
 .رومالقرص مع الاإلبدال مع .٩ 

                                          
 :تلف يف رسم الكلامت التالية يف النوع السابق اخ:مالحظة )١(

﴿    ﴾ ]٩٠:النحل[، ﴿    ﴾ ]فإن رسمت اهلمزة عىل ياء وقف عليها ]١٦، ٨:الروم ،
 .السابقة وأربعة الرسم  ،مخسة القياس: هشام بتسعة أوجه وهي

 .أما إذا رسمت الكلامت السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقط
 مرشد األعزة إىل رشح رسالة محزة املسمى فتح املجيد للشيخ املتويل بقلم ،٢٤ص  النور السافر )٢(

، اإلضاءة للضباع ص ٤٢يامن صالح حققه عبد الفتاح القايض ص لحممود حافظ برانق ومحد س
 .٢٥٢، البدور الزاهرة للقايض ص ١٣٨



 

 ٤١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

  
 ابن عامرقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤   بدون ألف   

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

٦     
اإلدخال مع تسهيل . ١:وجهان :هشام 

 اهلمزة الثانية،وهو املقدم
 اإلدخال مع حتقيق اهلمزة الثانية. ٢

  σ 

    

١٠     إمالة فتحة الزاي واأللف: ابن ذكوان  ∞  

١٠   ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال  

١١   إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈ 

١٣   م كرسة القاف الضمإشام: هشام ∈ 

٢٠    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

٥١    ًإدغام الذال يف التاء إدغاما كامال ً   

٥٨    بالتاء املضمومة بدل النون وفتح الفاء    

٥٩   إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈ 

٦٧    إبدال الواو مهزة    

٧٠    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 



 

 ٤٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٨٠    إدغام الذال يف التاء   

٨٥     تشديد الظاء     

٨٥   فتح التاء وإسكان الفاء وحذف األلف   

٨٧    إمالة فتحة اجليم واأللف: ان ابن ذكو  – 

٨٩      املوضعنييف(  اجليمإمالة: ابن ذكوان (    – 

٩١   إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈ 

٩٢        
 ادغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان

       

 –    

٩٢    إدغام الذال يف التاء   

٩٨     قبل الالممهزة مكسورة وياءزاد      

١٠١      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 

١٠٢ 
   

    
 كرس النون خمففة

 ضم النون
   

    

١٠٦    ضم النون األوىل وكرس السني   

١٠٨     إدغام الدال يف الضاد     

١١٦    حذف الواو   

١١٧   فتح النون  

١٢٠     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 



 

 ٤٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٢٤    
 فتح اهلاء وألف بدل الياء: هشام 

 كهشام.١وجهان : ابن ذكوان 
 كحفص وهو املقدم.٢

    

١٢٤   ًفتح الياء وصال   

١٢٥        إدغام الذال يف اجليم: هشام      

١٢٥  فتح اخلاء   

١٢٥    
 )املوضعني ( فتح اهلاء ثم ألف : هشام 

 كهشام ،  كحفص: وجهانابن ذكوان    

١٢٥     إسكان الياء: ابن ذكوان    

١٢٦    
 فتح اهلاء ثم ألف: هشام 
 كهشام ،  كحفص: وجهانابن ذكوان    

١٢٦      يف التاءإسكان امليم وختف     

١٢٧    كالسابق     

١٣٠    كالسابق     

١٣٢   
مهزة مفتوحة ثم واو ساكنة وختفيف 

 الصاد   

١٣٢    كالسابق     

١٣٣    كالسابق     

١٣٥    كالسابق     

١٣٦    كالسابق     



 

 ٤٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٤٠    كالسابق     

١٤٠   
  اإلدخال مع التسهيل .١هشام  وجهان 

  اإلدخال مع التحقيق .٢
σ 

  

١٤٤    بالتاء بدل الياء    

١٤٥     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

١٤٨     فتح الالم وألف بعدها بدل الياء     

١٦٥   بالتاء بدل الياء   

١٦٥    ضم الياء    

١٦٦       إدغام الذال يف التاء: هشام      

١٧٠   القاف الضمإشامم: هشام  ∈ 

١٧٣      ًبضم النون وصال      

١٧٧     ضم الراء     

١٧٧      ًختفيف النون وكرسها وصال  وضم الراء        

١٨٤ 
  

  
 ضم التاء بال تنوين: ابن ذكوان

 كرس امليم: انابن ذكو
   

  

١٨٤  فتح امليم والسني وألف بعدها وفتح النون   

١٨٩    )يف املوضعني ( كرس الباء  )٢(     

١٨٩      ختفيف النون مكسورة وضم الراء      



 

 ٤٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٢٠٦   ف الضمإشامم القا: هشام ∈ 

٢٠٩      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 

٢١٠    فتح التاء وكرس اجليم    

٢١١     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

٢١٣      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 

٢٢٠    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

٢٣١     ءاظإدغام الدال يف ال     

٢٣١    إبدال الواو مهزة    

٢٣٦   )  يف املوضعني ( إسكان الدال : هشام )٢(    

٢٤٥    حذف األلف وتشديد العني    

٢٤٥   
بالسني وهو . ١  وجهانابن ذكوان

 بالصاد. ٢  املقدم  

٢٤٧   
بالفتح وهو . ١:ابن ذكوان وجهان

 باإلمالة. ٢   املقدم ƒ 

٢٥٣    املوضعنييف(إمالة : ابن ذكوان ( © 

٢٥٣      م واأللفإمالة فتحة اجلي: ابن ذكوان   – 

٢٥٥    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

٢٥٨    
 ) مواضع ٣( فتح اهلاء ثم ألف : هشام 

 كهشام  ، كحفصابن ذكوان  وجهان     



 

 ٤٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٢٥٩ 
 ،     ،

  
 ) مواضع ٣( إدغام الثاء يف التاء 

  ،   
  

٢٥٩    
باإلمالة وهو . ١:ابن ذكوان وجهان

∧ كحفص. ٢  املقدم  

٢٦٠    
 فتح اهلاء ثم ألف بدل الياء: هشام 

 كهشام  ، كحفصابن ذكوان وجهان    

٢٦١   حذف األلف وتشديد العني   
٢٧١     فتح النون     
٢٧٥     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 
٢٨٠    تشديد الصاد   

٢٨٢ 
   

  
 تنوين ضم

   
  

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣      واأللفراء فتحة الإمالة: ابن ذكوان  ⁄   

١٥      
اإلدخال مع التحقيق .١هشام وجهان 
 كحفص.٢    قدموهو امل    

١٩      فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان    – 

٢٠     
 التسهيل اإلدخال مع . ١هشام وجهان 

 التحقيق دخال مع اإل.٢
    σ 

     



 

 ٤٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٢٧ 
    

    
 إسكان الياء

    

    

٣٣    
 راءفتحة ال إمالة.١: ابن ذكوان وجهان 

≤ فتح. ٢  ، وهو املقدمواأللف  

٣٥     فتح. ٢ إمالة .١: ابن ذكوان وجهان ≤  

٣٦    إسكان العني وضم التاء    

٣٧ 
   

   
 ختفيف الفاء

 ومهز زكريا مضمومة
   

    

٣٧    باهلمز املضموم مع املد املتصل     

٣٧     
 واأللف راءفتحة ال إمالة.١:ابن ذكوان

≤ حفت. ٢ ، وهو املقدم   

٣٨     مهزة مضمومة مع املد املتصل     

٣٩      إمالة بال خالف: ابن ذكوان ≤   

٣٩   كرس اهلمزة   

٤٧   فتح النون  

٤٨     بالنون بدل الياء     

٤٨      واأللفراء فتحة الإمالة: ابن ذكوان  ⁄    

٤٩      إدغام الدال يف اجليم: هشام     

٤٩     كرس الباء    



 

 ٤٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٥٠      واأللفراء فتحة الإمالة: ابن ذكوان  ⁄   
٥٧     بالنون بدل الياء     
٦١     فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان   – 
٦٥      واأللفراء فتحة الإمالة: ابن ذكوان  ⁄   

٧٥  )  ٢( 
 كحفص: وجهان)يف املوضعني( هشام 
     وهو املقدم بكرساهلاء دون صلة.٢  

٨١    فتحة اجليم واأللفإمالة: وان ابن ذك   – 

٨١      
   التسهيل اإلدخال مع.١هشام وجهان 

 التحقيق اإلدخال مع  .٢
      σ 

     
٨١     إدغام الذال يف التاء    
٨٣   بالتاء بدل الياء   
٨٣    بالتاء بدل الياء    
٨٦      فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان    – 

٩٣ 
    

    
  واأللفراءفتحة ال إمالة: ابن ذكوان 

⁄   

⁄    
٩٧  فتح احلاء  
١٠٥      يم واأللف فتحة اجلإمالة: ابن ذكوان   – 
١٠٩    فتح التاء وكرس اجليم    
١١٥    بالتاء بدل الياء    



 

 ٤٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١١٥    بالتاء بدل الياء    

١٢٤    إدغام الذال يف التاء: هشام    

١٢٤    فتح النون وتشديد الزاي     

١٢٥   فتح الواو   

١٣٠   حذف األلف وتشديد العني   

١٣٣     حذف الواو    

١٤٥     املوضعني ( إدغام الدال يف الثاء(     

١٤٥   
 ة بالصل:وجهان) يف املوضعني(هشام

  وهو املقدم كرس اهلاء دون صلة. ٢  

١٥١    ضم العني    

١٥٢ 
   

   
 إدغام الدال يف الصاد: هشام 

   

   

١٥٢      إدغام الذال يف التاء: هشام     

١٥٣       ال يف التاءإدغام الذ: هشام      

١٥٤    كرس الباء    

١٥٧    بالتاء بدل الياء    

١٦١    ضم الياء وفتح الغني    

١٦٧    إشامم القاف الضم: هشام ∈  



 

 ٥٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٦٨      تشديد التاء: هشام     

١٦٩  
 بالتاء، وهو املقدم .١: هشام وجهان 

  بالياء .٢

١٦٩    تشديد التاء    

١٧٣     إدغام الدال يف اجليم: هشام    

١٧٣    فتح. ٢إمالة .١: ابن ذكوان وجهان  ∞  

١٨١      الدال يف السنيإدغام: هشام      

١٨٣     
 إدغام الدال يف اجليم:هشام 
  فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان 

    

  – 

١٨٤     فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان   – 

١٨٤    بزيادة باء     

١٨٤       بزيادة باء: هشام      

١٨٨  بالياء  بدل التاء  

١٩٥    تشديد التاء    

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    تشديد السني    

٥    حذف األلف    



 

 ٥١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٠     ضم الياء     

١١  ًفتح الصاد وإبدال الياء ألفا  

١٣    بالنون بدل الياء    

١٤    بالنون بدل الياء    

١٥   كرس الباء   

٢٢    إدغام الدال يف السني : هشام    

٢٣     إدغام الدال يف السني: هشام    

٢٤    فتح اهلمزة واحلاء    

٢٩   تنوين ضم   

٣٣   ألف بعد العني    

٤٠    حذف األلف وتشديد العني    

٤٢  السنيدفتح التاء وتشدي   

٤٣    فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان  – 

 ٥٠و٤٩       وصالنون التنوينضم : هشام ً       

٥٨    فتح النون    

٦١   إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈ 

٦٢    فتحة اجليم واأللفإمالة: بن ذكوان ا   – 

٦٤     فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان   – 



 

 ٥٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٦٦      ًضم النون وصال      

٦٦     ًضم الواو وصال     

٦٦   تنوين فتح   

٧٣    بالياء بدل التاء    

٧٧   إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈ 

٨٣      فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان    – 

٩٠    فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان  – 

٩٠ 
   

   
 إدغام التاء يف الصاد

   

   

٩٠    واأللفنيش فتحة الإمالة: ابن ذكوان  © 

٩٤     حذف األلف    

٩٥   فتح الراء   

١١٥ 
  

   
 كرس اهلاء دون صلة.١هشام وجهان 

 مع الصلة كحفص. ٢
  

   

١١٦      يف الضادإدغام الدال     

١٢٥     املوضعني ،فتح اهلاء ثم ألف : هشام  F   

١٢٨    
فتح الياء وتشديد الصاد مفتوحة 

 وألف بعدها وفتح الالم    



 

 ٥٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٣٥    ضم الالم وحذف الواو األوىل   
١٣٦    ضم النون وكرس الزاي    
١٣٦    ضم اهلمزة  وكرس الزاي    
١٣٦     إدغام الدال يف الضاد     
١٤٠    ضم النون وكرس الزاي    
١٤٥   فتح الراء   
١٥٢    بالنون بدل الياء    
١٥٣      السنيإدغام الدال يف: هشام      
١٥٣      فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان    – 
١٥٥      إدغام الالم يف الطاء: هشام     
١٦٣     فتح اهلاء ثم ألف بدل الياء: هشام F   
١٦٧   إدغام الدال يف الضاد   

١٧٠     
  الدال يف اجليمإدغام: هشام 
  فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان 

    
  – 

١٧٤     
  الدال يف اجليمإدغام: هشام 
  فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان 

    
  – 

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص يةاآل
٢   إسكان النون   



 

 ٥٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٣      ًضم النون وصال      

٦    فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان  – 

٨   إسكان النون   

١٢     ل يف الضادإدغام الدا     

١٥     
 )املوضعني ( 

 إمالة:ابن ذكوان   ، إدغام:هشام
    

   – 

١٩ 
    

     
 )املوضعني ( 

 إمالة:ابن ذكوان   ،  إدغام:هشام
    

   – 

١٩      فتحة اجليم واأللفالةإم: ابن ذكوان    – 

٢٠      ادغام الذال يف اجليم:هشام     

٢٨     إسكان الياء مع املد     

٣٢        
  الدال يف اجليمإدغام: هشام 
  فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان 

       

     – 

٤٢     فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان   – 

٤٣      واأللفراء فتحة الإمالة: ابن ذكوان  ⁄   

٤٤      واأللفراء فتحة الإمالة: ابن ذكوان  ⁄   

٤٥     ضم احلاء     

٤٦      املوضعني ( إمالة : ابن ذكوان( ⁄   



 

 ٥٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٤٨      فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان   – 

٤٨    واأللفنيش فتحة الإمالة: ابن ذكوان  © 

٤٩      ًضم النون وصال      

٥٠   بالتاء بدل الياء   

٥٣   بدون الواو  

٥٤    
بدالني خمففتني األوىل مكسورة والثانية 

 ساكنة    

٥٧    يبدل الواو مهزة    

٥٨    يبدل الواو مهزة    

٥٩      إدغام الالم يف التاء: هشام     

٦١   فتحة اجليم واأللفإمالة: ن ذكوان اب  – 

٦٦      واأللفراء فتحة الإمالة: ابن ذكوان  ⁄   

٦٧      ألف بعد الالم وكرس التاء واهلاء     

٦٨      واأللفراء فتحة الإمالة: ابن ذكوان  ⁄   

٧٠     فتحة اجليم واأللفإمالة: ن ذكوان اب    – 

٧٧   إدغام الدال يف الضاد   

٨٤      فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان    – 

٨٩   
ألف بعد العني وختفيف : ابن ذكوان

 القاف  



 

 ٥٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٩٥ 
    

   
 ضمة بدل التنوين

 وكرس الالم
    

   

٩٥ 
  

   
 ضمة بدل التنوين

 وكرس امليم
  

   
٩٧    حذف األلف     
١٠٢       إدغام الدال يف السني: هشام      
١٠٤   إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈ 
١٠٧     يبدأ هبا بالضم (لتاء وكرس احلاءضم ا(     
١١٠      واأللفراءفتحة ال إمالة: ابن ذكوان  ⁄    
١١٠      إدغام الذال يف التاء: هشام     
١١٠       إدغام الذال يف التاء: هشام      
١١٠       إدغام الذال يف اجليم: هشام      
١١٣       إدغام الدال يف الصاد: هشام      

١١٦    
اإلدخال مع التسهيل .١:هشام وجهان

 اإلدخال مع التحقيق. ٢
σ 

  
١١٧     ًضم النون وصال     

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٥      فتحة اجليم واأللفإمالة : ابن ذكوان   – 



 

 ٥٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٠         ًضم الدال وصال         

١٩   
 كحفص.١هشام وجهان

 قدمإدخال مع التحقيق وهو امل.٢  

٢٥     فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان   – 

٢٧    ضم الباء    

٣١     فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان   – 

٣٢    حذف الالم وختفيف الدال    

٣٢    كرس التاء     

٣٤       
  الدال يف اجليمإدغام:هشام
  فتحة اجليم واأللفإمالة:ابن ذكوان 

      

    – 

٣٥    واأللفنيشفتحة ال إمالة: ابن ذكوان  © 

٤١    واأللفنيشفتحة ال إمالة: ابن ذكوان  © 

٤٣      
  الذال يف اجليمإدغام:هشام
  فتحة اجليم واأللفإمالة:ابن ذكوان 

     

   – 

٤٤     تشديد التاء     

٥٢     
ضم الغني وإسكان الدال ثم واو 

 مفتوحة    

٥٤     فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان   – 

٥٦     إدغام الدال يف الضاد     



 

 ٥٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٥٧   
إسكان القاف وضاد مكسورة خمففة 

 بدل الصاد  

٦١    فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان  – 

٦٣     
ياء ساكنة بدل األلف وبعدها تاء 

 مفتوحة    

٦٤    
 إسكان النون وختفيف :ابن ذكوان 

 اجليم  

٦٥        ًوصالوين ننون التضم : هشام       
٦٨   فتح النون األوىل وتشديد السني   

٧٦   
ًإمالة الراء واهلمزة وقفا : ابن ذكوان 

 ⁄∫ ًووصال

٧٧   
 كحفص: ًابن ذكوان وصال 

 ⁄∫ إمالة الراء واهلمزة: ًقفاو

٧٨   
 كحفص: ًابن ذكوان وصال 

 ⁄∫ إمالة الراء واهلمزة: ًوقفا

٨٠      
 ختفيف النون، وبال مد يف الواو: ابن ذكوان

 كابن ذكوان . ١:هشام  وجهان
 كحفص.  ٢

     

٨٣     كرس التاء بدون التنوين     
٨٥      مع املدمهزة مفتوحة زاد     

٩٠   
 هاء مكسورة بدون صلة: هشام

 هاء مكسورة مع الصلة: ابن ذكوان
  
   



 

 ٥٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٩١    فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان  – 

٩٤          إدغام الدال يف اجليم: هشام       

٩٤   ضم النون   

٩٥      املوضعني ( إسكان الياء(     

٩٦     ألف بعد اجليم وكرس العني وضم الالم    
٩٦    كرس الالم    

٩٩         ًوصالوين ننون التضم : هشام 
    

   

١٠٤     
  الدال يف اجليمإدغام:هشام
  فتحة اجليم واأللفإمالة:ابن ذكوان 

   

  – 

١٠٥    فتح السني وسكون التاء    

١٠٧    واأللفنيشفتحة ال إمالة: ابن ذكوان  © 

١٠٩     فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان   – 

١٠٩     فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان   – 

١٠٩    بالتاء بدل الياء    

١١١  كرس القاف وفتح الباء  

١١٢    واأللفنيش فتحة الإمالة: ابن ذكوان  © 

١١٥     باجلمع-ألف بعد امليم -     



 

 ٦٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١١٩   ضم الفاء وكرس الصاد   

١١٩    ضم احلاء وكرس الراء   

١١٩   فتح الياء   

١٢٤     فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان   – 

١٢٤      ًفا بعد الالم وكرس التاء واهلاءزاد أل     

١٢٨    بالنون بدل الياء    

١٢٨    واأللفنيشفتحة ال إمالة: ابن ذكوان  © 

١٣٢    بالتاء بدل الياء    

١٣٧   ضم الزاي وكرس الياء   

١٣٧    مضم الال    

١٣٧      وضم اهلاء فتح الدال       

١٣٧      واهلاءكرس اهلمزة       

١٣٧    واأللفنيشفتحة ال إمالة: ابن ذكوان  © 

١٣٨ 
   
   

 إدغام التاء يف الظاء
   
   

١٣٩     لتاء بدل الياءبا     

١٣٩     ضم تنوين     

١٤٠    تشديد التاء    



 

 ٦١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٤٠   إدغام الدال يف الضاد   
١٤٣      فتح العني      

١٤٥ 
 

  
 بالتاء بدل الياء
 تنوين ضم

 
  

١٤٥       ًوصالالنون ضم        

١٤٦ 
   

    
 إدغام التاء يف الظاء

   
     

١٤٨    واأللفنيشفتحة ال إمالة: ابن ذكوان  © 

١٤٩    واأللفنيشفتحة ال إمالة: ابن ذكوان  © 
١٥٢   لتشديد الذا   

١٥٣ 
  
  

 إسكان النون
 فتح الياء

  
  

١٥٧      
  الدال يف اجليمإدغام:هشام
  فتحة اجليم واأللفإمالة:ابن ذكوان 

   
   – 

١٦٠    املوضعني ( إمالة : ابن ذكوان( – 
١٦١     فتح اهلاء ثم ألف بدل الياء: هشام F   

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   ياء قبل التاء    



 

 ٦٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٤       فتحة اجليم واأللفإمالة : ابن ذكوان   • 

٥      
 ال يف اجليمذدغام الإ: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

         

        – 

٢٥     فتح التاء وضم الراء: ابن ذكوان    

٢٦     فتح السني     

٣٤    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٣٧     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

٤٣       حذف الواو       

٤٣      
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

     

   – 

٤٣      ثاء يف التاءإدغام ال: هشام    

٤٤     
فتح النون وتشديدها وفتح التاء 

 املربوطة       

٤٩        
 ً وصالنون التنوينضم : هشام

 كهشام. ١: وجهان: ابن ذكوان 
 كحفص وهو املقدم. ٢

       

   

٥٢       إدغام الدال يف اجليم: ام هش       

٥٣     
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

    

  – 



 

 ٦٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٥٤ 

   

      

   

   

 ضم الكلامت األربع

   

      

   

    

٥٧   نون بدل الباء   

٥٧   إسكان الياء   

٥٧   تشديد الذال   

٦٣     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

٦٩     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

٦٩       ال يف اجليمذإدغام ال: هشام      

٦٩   
فتحة إمالة .  ١:وجهان : ابن ذكوان 

 الفتح كحفص. ٢ األلفو الزاي ƒ 

٦٩    بالصاد: ابن ذكوان   

٧٣      
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 الة فتحة اجليم واأللفإم: ابن ذكوان 

     

   – 

٧٤       ال يف اجليمذإدغام ال: هشام      

٧٤    كرس الباء    

٧٥   زاد واو قبل القاف   



 

 ٦٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٨١    
زاد مهزة مفتوحة عىل : ابن ذكوان

 االستفهام
  مع اإلدخالمفتوحة زاد مهزة : هشام

   

  

٨٥      
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

     

   – 

٩٦     تشديد التاء     

٩٨    إسكان الواو    

١٠١       
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

      

    – 

١٠٥      إدغام الدال يف اجليم: هشام      

١٠٥    إسكان الياء   

١١١    

وضم مهزة ساكنة بعد اجليم : هشام 
 اهلاء مع الصلة

مهزة ساكنة بعد اجليم : ذكوان ابن 
 وكرس اهلاء من غري صلة

     

      

١١٣     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

١١٣    
زاد مهزة مفـتوحة عىل : ابن ذكوان

 االستفهام
  مع اإلدخالزاد مهزة مفتوحة: هشام 

  

  

١١٦     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 



 

 ٦٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١١٧   فتح الالم وتشديد القاف   

١٢٣  ثم ألفةمهزة استفهام ثم مهزة مسهل  σ 

١٢٦      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 

١٣١      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 

١٣٧    ضم الراء    

١٤١    حذف الياء والنون    

١٤٣    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

١٤٣       ًضم النون وصال       

١٤٦     ًحتذف وصال ( إسكان الياء(     

١٤٩   إدغام الدال يف الضاد   

١٥٠     كرس امليم     

١٥٧      إمالة فتحة الراء: ابن ذكوان ⁄   

١٥٧    ح الصاد ثم ألففتح اهلمزة ثم ألف وفت    

١٦١   القاف الضم كرسةإشامم: هشام  ∈ 

١٦١    بالتاء املضمومة بدل النون وفتح الفاء    

١٦١     حذف األلف وضم التاء     

١٦٢   القاف الضمكرسة إشامم : هشام ∈ 

١٦٣       إدغام الذال يف التاء: هشام      



 

 ٦٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٦٤    تنوين ضم       

١٦٥  كرس الباء وإسكان اهلمزة وحذف الياء  

١٦٧       إدغام الذال يف التاء: هشام     

١٧٢     
 ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء

 -جلمع  با-   

١٧٦      إظهار: هشام      

١٧٩        إدغام الدال يف الذال        

١٨٦     بالنون بدل الياء     

١٨٨    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

١٩٥      ًضم الالم وصال      

١٩٥    ًإثبات الياء وصال ووفقا: هشام ً   

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    إمالة فتحة الزاي واأللف: ابن ذكوان  ƒ 
٩      إدغام الذال يف التاء: م هشا      
١٢    ضم العني    

١٧      
ًختفيف النون وكرسها وصال وضم هاء 

  )املوضعني ( لفظ اجلاللة       



 

 ٦٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٨ 
 

  
 تنوين ضم
 فتح الدال

 
  

١٩      
 ام الدال يف اجليمإدغ: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

     
    – 

٣١       إدغام الدال يف السني: هشام      
٣٨     إدغام الدال يف السني: هشام    
٤٤      فتح التاء وكرس اجليم    
٤٨      إدغام الذال يف الزاي: هشام    

٥٠      
 بالتاء بدل الياء: ذكوان ابن 
 يدغم الذال يف التاءبالتاء و: هشام 

     
     

٥٩   فتح اهلمزة   
٦٥     بالتاء بدل الياء     
٦٦    ضم الضاد    
٦٦     بالتاء بدل الياء     
٦٨    إدغام الذال يف التاء   

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١٢    
 كحفص. ١:هشام  وجهان 

 و املقدم وه بني اهلمزتنيًإدخال ألفا. ٢
  



 

 ٦٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٢    كرس اهلمزة ثم ياء مدية   
٢٥     إدغام التاء يف الثاء     
٢٨    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

٣٠    ضم الراء دون تنوين      
٣٠   ضم اهلاء وحذف اهلمزة   
٣٧   فتح الياء وكرس الضاد   

٣٨   إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈ 

٤٦    إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈  

٤٧   فتح. ٢إمالة . ١: ابن ذكوان وجهان ƒ 
٤٨    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٥٢ 
  

  
 إدغام الالم يف التاء: هشام 

  

  

٦٦   ياء مضمومة وفتح الفاء   

٦٦   تاء مضمومة وفتح الذال   
٦٦    تنوين ضم     
٨٣       إسكان الياء     
٩٠     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

١٠٣    
بواومفتوحة بعد الالم وألف بعدها 

 - باجلمع-وكرس التاء  



 

 ٦٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٠٦      مهزة مضمومة ثم واو مديةبعد اجليم    

١٠٧   بال واو   

١٠٩     
 ضم اهلمزة وكرس السني األوىل 

 )ملوضعني ا(   

١٠٩       املوضعني ( ضم النون(      

١٠٩   إسكان الراء   

١٠٩    فتح. ٢إمالة . ١: ابن ذكوان وجهان ∑ 

١١١      إمالة فتحة الراء: ابن ذكوان ⁄   

١١٤     ملوضعني ا( فتح اهلاء ثم ألف : هشام( F   

١١٧   بالتاء بدل الياء   

١٢٤    فتح. ٢إمالة . ١: ابن ذكوان وجهان  ƒ 

١٢٤     فتح. ٢إمالة . ١: ابن ذكوان وجهان  ∞  

١٢٥     فتح. ٢إمالة . ١: ابن ذكوان وجهان  ∞  

١٢٨      
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

      

   – 

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     واأللفالراءفتحة إمالة  ≤ 



 

 ٧٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٢    حذف األلف وإسكان احلاءكرس السني و    
٣   تشديد الذال   
٥   بالنون بدل الياء   
١١   فتح القاف والضاد وألف بدل الياء   

١١     فتح الالم    
١٣     فإمالة فتحة اجليم واألل: ابن ذكوان  – 
١٦    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 
١٦   فتح. ٢إمالة . ١: ابن ذكوان وجهان ⁄  
١٦   إدغام الثاء يف التاء   

٢٢    
فتح الياء ثم نون ساكنة خمفاة ثم شني 
 مضمومة بدل السني وحذف الياء   

٢٢      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 
٢٢      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 
٢٣    ضم العني    

٣١ 
    

    
 إسكان الياء

    

    
٣٣    باجلمعألف بعد امليم      
٣٥   فتح اهلاء   
٤٥    بالنون بدل الياء    



 

 ٧١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٤٧    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٤٩    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

٤٩    لفإمالة فتحة اجليم واأل: ابن ذكوان – 

٥٢   إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈ 

٥٢       إدغام الالم قي التاء: هشام      

٥٧      
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

     

   – 

٥٨    لتاء بدل الياءبا    

٦١      إدغام الذال يف التاء: هشام     

٧٤     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  • 

٧٦     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 

٧٧     اجليم واأللفإمالة فتحة : ابن ذكوان  – 

٨٠    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٨٧ 
    

   
 كرس الباء فيهام

    

   

٨٨    فتح الياء    

٨٩        بال مد–ختفيف النون : ابن ذكوان -      

٩٣     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 



 

 ٧٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٩٤      
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

     

   – 

٩٦    ألف بعد امليم باجلمع     

٩٧     فتحة اجليم واأللفإمالة: ابن ذكوان   – 

٩٩    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

١٠١      ضم الالم      

١٠٣  فتح النون الثانية وتشديد اجليم   

١٠٨      
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 يم واأللفإمالة فتحة اجل: ابن ذكوان 

     

   – 

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     واأللفالراءفتحة إمالة  ≤ 

١٢    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٢٠   حذف األلف وتشديد العني   

٢٤   تشديد الذال   

٢٨    فتح العني وختفيف امليم    

٣٠   تشديد الذال   

٣٢        إدغام الدال يف اجليم: هشام       



 

 ٧٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٣٣    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

٤٠    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٤٠   كرس الالم دون تنوين   

٤١  ≤ )ضم امليم وفتح الراء وألف بعدها بال إمالة )إمالة    

٤٢    كرس الياء    

٤٢       إظهار الباء عند امليم       

٤٤    املوضعني (إشامم القاف الضم: هشام( ∈  

٤٤     إشامم كرسة الغني الضم: هشام ∗  

٤٦   فتح الالم وتشديد النون    
٤٨   إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈ 

٥٨    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٦٦    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٦٨   ًتنوين فتح وصال ويقف عليها باأللف   

٦٩       
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

       

    – 

٦٩    حة اجليم واأللفإمالة فت: ابن ذكوان – 

٧٠   
إمالة فتحة الراء واهلمزة : ابن ذكوان

 ⁄∫ واأللف



 

 ٧٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٧٢   
  مع اإلدخالليسه الت.١ :هشام وجهان

 حتقيق اهلمزة الثانية مع اإلدخال.٢
σ 

  

٧٤      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

٧٦    
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

    

  – 

٧٧     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

٧٧  إشامم كرسة السني الضم > 

٧٨     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

٨٢    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٨٧    ًزاد واوا بعد الالم عىل اجلمع     

٨٨     ًفتح الياء وصال      

٩٢      ًفتح الياء وصال: ابن ذكوان       

٩٢     ال يف التاءإدغام الذ    

٩٤    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٩٥     إدغام التاء يف الثاء     

١٠١    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

١٠١   فتح. ٢إمالة . ١: ابن ذكوان وجهان ƒ 

١٠٧    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 



 

 ٧٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٠٨  فتح السني   

١٠٨    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

١١٨    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

١٢٠     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

١٢٣    فتح الياء وكرس اجليم    

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     واأللفالراءفتحة إمالة  ≤   

٤    
 فتح التاء: ًوصال 
 باهلاء:  ًوقفا

   

   

٥    كرس الياء    

٩، ٨       وصالنون التنوينضم : هشام        

١٢    بالنون بدل الياء    

١٢    بالنون بدل الياء     

١٦     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

١٨     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

١٨      إدغام الالم يف السني: هشام     

١٩     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 



 

 ٧٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٩   
ألف بعد الراء وإبدال األلف ياء 

 ًمفتوحة وصال   

٢٣   
مهز ساكنة بدل كرس اهلاء و:  هشام  

 الياء
 كرس اهلاء ثم ياء مدية:  ذكوان ابن

  

  

٢٤    إمالة فتحة الراء واهلمزة: ابن ذكوان ∫⁄ 

٢٤      كرس الالم      

٢٨    إمالة فتحة الراء واهلمزة: ابن ذكوان ∫⁄ 

٣٠      الشنيإدغام الدال يف: هشام      

٣١       ًضم التاء وصال       

٣٨   ًفتح الياء وصال   

٣٩     
 التحقيق مع اإلدخال.١هشام وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال.٢
     

  σ 

٤٦    ًفتح الياء وصال    

٤٧   إسكان اهلمزة   

٥٠    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٥٨     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان –  

٦٢    ًحذف األلف وأبدل النون تاء     

٦٤    لف األ حذفكرس احلاء وإسكان الفاء و   



 

 ٧٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٧٢    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 
٧٦     كرس التاء بدون تنوين     
٧٧      إدغام الدال يف السني: هشام     
٨٣      إدغام الالم يف السني: هشام     
٨٦        ًفتح الياء وصال         

٩٠    
 كحفص. ١:هشام وجهان 

 ، مقدمإدخال مع التحقيق. ٢  

٩٦    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 
٩٩    لفإمالة فتحة الشني واأل: ابن ذكوان © 

١٠٠    
 فتح التاء: ًوصال 
 ءباهلا:  ًوقفا

   
   

١٠٠      إدغام الدال يف اجليم: هشام     
١٠٠    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان –  
١٠٩  بياء وفتح احلاء وألف بعدها  
١١٠   تشديد الذال   
١١٠     إمالة فتحة اجليم واأللف:ابن ذكوان    – 

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  



 

 ٧٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٤    تنوين كرس    

٤   تنوين كرس   

٤   تنوين كرس   

٤    كرس الراء    

٥   إسقاط مهزة االستفهام   

٥     إدخال ألف بني اهلمزتني: هشام    

١٦      إدغام الذال يف التاء     

١٧  بالتاء بدل الياء  

٣٢         ًضم الدال وصال         

٣٢     إدغام الذال يف التاء    

٣٣     إدغام الالم يف الزاي:هشام    

٣٣  فتح الصاد  

٣٧    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

٣٩   ءفتح الثاء وتشديد البا   

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤   
٢   ضم هاء لفظ اجلاللة   



 

 ٧٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٧       إدغام الذال يف التاء: هشام     

٩     مالة فتحة اجليم واأللفإ: ابن ذكوان  – 

٢٢   إسكان الياء   

٢٦     
 ً وصالنون التنوينضم : هشام 

 كهشام. ١: ابن ذكوان وجهان
 كحفص وهو املقدم. ٢

     

٣١      إسكان الياء    

٣٥     اء وألف بدل الياءفتح اهل: هشام F   

٣٧   
 كحفص. ١:هشام وجهان 

 زاد ياء بعد اهلمزة، وهو املقدم. ٢   

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤   
٢    تشديد الباء    
٨    إبدال النون األوىل تاء مفتوحة وفتح الزاي      

٨       بالضم بدل الفتح       
١٦       إدغام الدال يف اجليم: هشام      
٤٠      كرس الالم      
٤٥    كرس العني: ابن ذكوان   



 

 ٨٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٤٥ 
  

     
 ً وصالنون التنوينضم : هشام 

  

   

٥٢      إدغام الذال يف الدال       

٦١    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٦٧    تحة اجليم واأللفإمالة ف: ابن ذكوان –  

٨٢    كرس الباء    

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

١٢ 
   

     
 ضم السني
 ضم الراء

   

    

١٧    تشديد الذال    

٢٠   بالتاء بدل الياء   

٢٤   إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈ 

٣٠    إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈  

٣٥    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

٣٦    ًلنون وصالضم ا    

٣٧   ضم الياء  وفتح الدال وألف بعدها   



 

 ٨١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٤٠  ًفتح النون وصال  
٤٣  بالياء وفتح احلاء وألف بعدها  
٦١    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 
٦٦    فتح النون    
٦٨    كرس الباء    

٦٨    ضم الراء    
٧٩      بالتاء بدل الياء    
٨٠    كرس الباء    
٨٠    كرس الباء    
٨٥   إمالة فتحة الراء واهلمزة وقفا: ابن ذكوان ً∫⁄ 
٨٦   إمالة فتحة الراء واهلمزة وقفا: ابن ذكوان ً∫⁄ 
٩٠   تشديد الذال   
٩١       إدغام الدال يف اجليم: هشام       
٩٣   إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

٩٦      
 دمبالياء بدل النون، وهو املق

 ٍوالبن ذكوان وجه ثان كحفص     

١١٠     فتح الفاء والتاء    

١١٣        
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

        

     – 



 

 ٨٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١١٥       ًضم النون وصال      

١٢٠     ألف بدل الياءو فتح اهلاء:هشام F   

١٢٣     ألف بدل الياءو فتح اهلاء: هشام F   

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٥    واأللفإمالة فتحة اجليم: ابن ذكوان  – 

٧    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٧    فتح اهلمزة وحذف الواو   

١٣    الالم وتشديد القاف فتحضم الياء و    

٢٠/٢١ 
  

   
 ً وصالنون التنوينضم : هشام

  

   

٢٣   تنوينبالفتح الفاء   

٣١    فتح اخلاء والطاء:ابن ذكوان    

٣٣      إدغام الدال يف اجليم: هشام     

٣٥      ضم القاف      

٤١       إدغام الدال يف الصاد: هشام      

٤٢     بالتاء بدل الياء     

٤٤     بالياء بدل التاء   



 

 ٨٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٤٧/٤٨ 
     

   
 ً وصالنون التنوينضم : هشام 

    

   

٤٩   إسقاط مهزة االستفهام   

٤٩     إدخال ألف بني اهلمزتني:هشام     

٥٢   إدغام الثاء يف التاء  

٥٦     ًضم الالم وصال     

٦١    
  مع اإلدخالليسه الت.١هشام وجهان

  اهلمزة الثانية مع اإلدخالقيقحت.٢
 σ 

   

٦٤    إسكان اجليم مع القلقلة    

٨١    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٨٣    
 اهلمزة بعد األلف تأخري: ابن ذكوان 

 مع املد   

٨٩       إدغام الدال يف الصاد: هشام      

٩٠     
ضم التاء وفتح الفاء وكرس اجليم 

  مشددة   

٩٣   فتح القاف  وبعدها ألف وفتح الالم   

٩٤       
 إدغام الذال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

           

  –   

٩٨   إسقاط مهزة االستفهام   



 

 ٨٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٩٨     إدخال ألف بني اهلمزتني:هشام     

١٠١       
 إدغام الذال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

          

  –   

١٠٤    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

١١٠      ًضم الالم وصال     

١١٠     ًضم الواو وصال     

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١    
 )ًبالسكت وصال(

  بال سكت مع اإلخفاء: ًوصال    

١٦     فتح امليم وكرس الفاء وتفخيم الراء    

١٧    
ف وتشديد إسكان الزاي وحذف األل

 الراء   

١٨    ضم العني    
١٩    املوضعني ( إدغام الثاء يف التاء(  
٢٦    وإسكان الكافبالتاء بدل الياء     
٢٨     ضم الغني وإسكان الدال ثم واو مفتوحة     

٢٩   
 إمالة فتحة الشني واأللف: ن ذكوان اب

 © )املوضعني ( 

٣٤    ضم الثاء وامليم    



 

 ٨٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٣٦   مفتوحةضم اهلاء وبعدها ميم     

٣٨     ًإثبات األلف وصال      

٣٩      الدالال يف ذإدغام ال        
٣٩   إمالة فتحة الشني واأللف:  ذكوان ابن © 

٤٢     ضم الثاء وامليم     

٤٤   ضم القاف   

٤٧   بالتاء وفتح الياء   

٤٧   ضم الالم   

٤٨        إدغام الدال يف اجليم: هشام      

٤٨        إدغام الالم يف الزاي: هشام       

٥٣    ًإمالة فتحة الراء واهلمزة وقفا: ابن ذكوان ∫⁄  

٥٤       إدغام الدال يف الصاد: هشام      

٥٥       
 إدغام الذال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ن ابن ذكوا

      

  –   

٥٥  كرس القاف  وفتح الباء  

٥٦    إبدال الواو مهزة    

٥٩    ضم امليم وفتح الالم    

٦٣    كرس اهلاء    



 

 ٨٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٦٧   إسكان الياء   
٦٩    إمالة فتحة الشني واأللف: ذكوان ابن © 

٧٠    
 فتح الالم وتشديد النونهشام وابن ذكوان 

 هتااثبإوالبن ذكوان حذف الياء أو 
ًوصال ووقفا ً 

      

   

٧١      إدغام الدال يف اجليم: هشام    
٧٢   إسكان الياء   
٧٤      إدغام الدال يف اجليم: هشام    

٧٤    ضم الكاف: ابن ذكوان   
٧٥   إسكان الياء   
٧٧     إدغام الذال يف التاء    
٨١   ضم احلاء   

٨٦   حلاء وياء بدل اهلمزةألف بعد ا   
٨٧    ضم الكاف: ابن ذكوان   

٨٨    حذف التنوين وضم اهلمزة    
٩٣   ضم السني   

٩٤ 
  

   
 إبدال اهلمزة ألفا

  

  

٩٤   ضم السني   



 

 ٨٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٩٦    ضم الصاد والدال    

٩٨    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٩٨    تنوين الكاف دون مهزة   

١٠٦    إبدال الواو مهزة    

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  لة الياءإما ∼ 

٢-١ 
  

  
 إدغام دال الصاد يف الذال

∼  

  

٢     زاد مهزة مفتوحة بعد األلف مع املد     

٧      زاد مهزة مضمومة بعد األلف مع املد      

٨    ضم العني    

١١       إمالة فتحة الراء واأللف: ابن ذكوان ≤    
٢٣  ضم امليم  

٢٣    كرس النون    

٢٤ 
 

   
 فتح امليم

 فتح التاء الثانية
 

   

٢٤      إدغام الدال يف اجليم: هشام     



 

 ٨٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٢٥   ني وفتح القاففتح التاء وتشديد الس   

٢٧      إدغام الدال يف اجليم: هشام      
٣٥   ًفتح النون وصال   

٤١    ألف فتح اهلاء ثم : هشام     

٤٢    
 ) مواضع ٤ ( ً وصالفتح التاء
 ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢اآليات 

  عليها باهلاءووقف

   

   

٤٣       
 ال يف اجليمدإدغام ال: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

      

  –  
٤٦       ألففتح اهلاء ثم : هشام       

٥١   كرس الالم   

٥٨    ألففتح اهلاء ثم : هشام     

٦٥       إدغام الالم يف التاء: هشام      

٦٦   
 دخال  مع التحقيقاإل: هشام 

 قدم، مكحفص.١: ابن ذكوان وجهان
 أسقط مهزة االستفهام.٢

  

  

٦٦  ضم امليم  

٦٨    ضم اجليم    

٦٩     ضم العني    



 

 ٨٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٧٠    ضم الصاد    

٧٢    ضم اجليم    

٧٤    
إبدال اهلمزة ياء وإدغامها : ابن ذكوان 

 يف الثانية    

٨٩      إدغام الدال يف اجليم: هشام    

٩٠      
نون ساكنة وكرس الطاء ابدال التاء 

 خمففة   

٩٨     إدغام الالم يف التاء: هشام    

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠    إمالة فتحة الراء واهلمزة: ابن ذكوان ∫⁄ 
١٠    ًفتح الياء  وصال    
١٨     إسكان الياء    
٣١      مهزة قطع مفتوحة      
٣٢    ضم مهزة القطع   
٤٠       إدغام الذال يف التاء: هشام      
٤٠    إدغام الثاء يف التاء    
٤٧      إدغام الدال يف اجليم: هشام     
٥٣   كرس امليم  وفتح اهلاء وألف بعدها   



 

 ٩٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٦١     فتح الياء واحلاء     
٦٣   فتح النون مشددة   
٦٦    بالتاء بدل الياء: ابن ذكوان    

٦٩   
  القاففتح الالم وتشديد: هشام

فتح الالم وتشديد القاف : ابن ذكوان 
 اءوضم الف

  

  

٧١  مهزة استفهام ثم مهزة مسهلة ثم ألف σ 
٧٢      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 
٨٧     كرس امليم     
٩٤    كرس امليم    
٩٩     إدغام الدال يف السني: هشام    

١٠٣   إدغام الثاء يف التاء  
١٠٤   إدغام الثاء يف التاء  
١٣٣   إبدال التاء ياء   

 
 ابن عامر قراءة ــــانالبيـــــــــــــــــ رواية حفص اآلية

٤     
ضم القاف وحذف األلف وسكون 

 ً مع إدغام الالم يف الراء وصالالالم    

٧  ياء بدل النون وفتح احلاء وألف بعدها  



 

 ٩١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١١      اءظإدغام التاء يف ال      
٢٤   إسكان الياء   
٢٥  ياء بدل النون وفتح احلاء وألف بعدها  
٣٤  ضم امليم  
٣٦    فتح .٢،مإمالة.١:وجهان : ابن ذكوان ∫⁄ 
٣٦    إبدال الواو مهزة    
٤٠       إدغام الالم يف التاء: هشام      
٤١          ًً ًضم الدال وصال         
٤٥     إبدال الياء تاء مضمومة وكرس امليم    
٤٥   فتح امليم   

٦٢    
  تسهيل مع اإلدخال ال . ١:هشام وجهان

 حتقيق اهلمزة الثانية مع اإلدخال .  ٢
σ 

  
٦٧  اء بدون تنوينفتح الف  

٧٣    
 كحفص. ١: هشام وجهان 

  مقدم،إدخال ألفا بني اهلمزتني. ٢  

٨٨   حذف النون الثانية وتشديد اجليم  
٨٩     زاد مهزة مفتوحة بعد األلف مع املد      
٩٦    تشديد التاء األوىل    

٩٦ 
  

   
 ًإبدال اهلمز ألفا فيهام

  
  



 

 ٩٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٠٤    
 ًكرس الكاف وفتح التاء وزاد ألفا بعدها

 -عىل اإلفراد -    

١١٢    
ضم القاف وحذف األلف وإسكان 

 ً مع إدغام الالم يف الراء وصالالالم   

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٥     كرس الالم     
٢٣     تنوين كرس :   
٢٥   تنوين ضم   
٢٦    إسكان الياء: ابن ذكوان   
٢٩    كرس الالم    
٢٩     كرس الالم: ابن ذكوان    
٢٩       كرس الالم: ابن ذكوان      
٣٩   فتح اهلمزة   
٤٠        إدغام التاء يف الصاد: ابن ذكوان       
٤٤     إدغام الذال يف التاء    
٤٨    إدغام الذال يف التاء   
٥٨    تشديد التاء    
٦٢   بالتاء بدل الياء   
٧٦      فتح التاء وكرس اجليم    



 

 ٩٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
 بن عامرا قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١٤    
فتح العني وإسكان الظاء وحذف 

  -عىل اإلفراد-األلف    

١٤     
فتح العني وإسكان الظاء وحذف 

 األلف    

٢١    فتح النون    

٢٤    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

٢٧    ة فتحة اجليم واأللفإمال: ابن ذكوان – 

٢٧   حذف التنوين وكرس الالم   

٣٢     ًضم النون وصال     

٣٥   ضم امليم   

٤٤    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٥٢    فتح اهلمزة وإسكان النون   

٦٨     إمالة فتحة اجليم واأللف: ن ذكوان اب   – 

٧٠      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 

٧٢    إسكان الراء وحذف األلف    

٨٢   حذف اهلمزة األوىل   

٨٢    ضم امليم    



 

 ٩٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٨٢     إدخال ألف بني اهلمزتني: هشام    

٨٥   تشديد الذال   

٩٩    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

١٠٠    ًفتح الياء وصال    

١١٠      إدغام الذال يف التاء     

١١٢   إدغام الثاء يف التاء  

١١٤   إدغام الثاء يف التاء  

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    تشديد الذال   
٦    فتح العني    

٩    ضم التاء    
١١   إمالة فتحة اجليم واأللف : ابن ذكوان  – 
١٢        إدغام الذال يف السني: هشام        
١٣    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

١٥       إدغام الذال يف التاء: هشام       
١٦        غام الذال يف السنيإد: هشام        
٢٧    كرس الباء    



 

 ٩٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٢٧    كرس الباء    

٢٧    تشديد الذال   

٢٨   إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈ 

٢٩    كرس الباء    

٣١   جليمكرس ا: ابن ذكوان  

٣١      فتح الراء   

٣١   ًضم اهلاء وصال  

٣٣    
الراء  إمالة فتحة .١ابن ذكوان وجهان

≤ بالفتح كحفص. ٢ األلفو  

٣٦  كرس الباء  

٣٦   فتح الباء   

٣٩    إمالة فتحة اجليم واأللف: كوان ابن ذ  – 

٥٢   
 كرس القاف واهلاء مع الصلة

كرس القاف واهلاء : وهلشام وجه آخر 
  وهو املقدمدون صلة

   

  

٥٧  بالياء بدل التاء  

٦١    كرس الباء    

٦١  مرات٨(باء كرس ال (  

٦١    كرس الباء    



 

 ٩٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤     
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

    

  – 

٨/٩       وصالنون التنوينضم : هشام ً     

١٠    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

١٠     ضم الالم        

١٧     بالنون بدل الياء     

١٧   بالنون بدل الياء   

١٧   
تسهيل مع اإلدخال ال. ١:هشام وجهان

 حتقيق اهلمزة الثانية مع اإلدخال. ٢
σ 

  

١٩    بالياء بدل التاء    

٢٥   الشنيتشديد    

٢٧   إدغام الذال يف التاء  

٢٩      
  الذال يف اجليمإدغام: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

     

   – 

٣٨   تنوين الدال   

٤١    إبدال الواو مهزة    



 

 ٩٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٤٥    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

٤٨   نون بدل الباء   

٥٠         إدغام الدال يف الصاد: هشام        

٥٧    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

٦٠   الضمإشامم كرسة القاف: هشام  ∈ 

٦٠    فتح. ٢إمالة . ١: ابن ذكوان وجهان  ƒ 

٦٧   ضم الياء وكرس التاء   

٦٩   
تشديد العني دون ألف قبلها وضم 

 الفاء  

٦٩    ضم الدال    

٦٩  بدون صلة  

 
 ابن عامرقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٨      إدغام الثاء يف التاء    
٢٩    إدغام الذال يف التاء  

٣٦    

مهزة ساكنة بعد اجليم وضم : هشام 
 اهلاء ووصلها بواو 

مهزة ساكنة بعد اجليم : ابن ذكوان 
 وكرس اهلاء بدون صلة 

    
   



 

 ٩٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٣٩    الضمإشامم كرسة القاف: هشام  ∈  
٤١   إمالة فتحة اجليم واأللف : ن ابن ذكوا – 
٤١   إدخال ألف بني اهلمزتني : هشام  
٤٥   فتح الالم  وتشديد القاف   
٤٩   مهزة استفهام ثم مهزة مسهلة ثم ألف σ 
٥٦     حذف األلف: هشام   
٥٧   كرس العني: ان ابن ذكو   
٦٢   إسكان الياء   
٧٢      إدغام الذال يف التاء : هشام     
٩٢    إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈  

١١٨   سكان الياءإ   
١٣٤    كرس العني: ابن ذكوان   
١٤١      إدغام التاء يف الثاء    
١٤٧     كرس العني: ابن ذكوان    
١٤٩     كرس الباء    

١٧٦   
 الم مفتوحة وحذف اهلمزة وفتح التاء

   ونبدأ بالم مفتوحة  

١٨٢      ضم القاف      
١٨٧   إسكان السني   



 

 

 ٩٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٩٣     تشديد الزاي    

١٩٣ 
  

  
 فتح احلاء 
 والنون

  
  

١٩٧ 
   

 
 بالتاء بدل الياء 

 ضم  تنوين 
   

 
٢٠٦      إمالة فتحة اجليم واأللف : ابن ذكوان   – 
٢١٧     الواوبالفاء بدل    

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧    كرس الباء  بدون تنوين    
٨      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 
١٠   فتح. ٢ .، مإمالة. ١:ابن ذكوان وجهان  ∫⁄ 
١٣     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 
٢٠     إسكان الياء: ابن ذكوان    
٢٢    ضم الكاف    
٢٥  بالياء بدل التاء  
٢٥   بالياء بدل التاء   

٢٨    ء وصلتهاكرس اهلا: ابن عامر 
  وهلشام وجه آخر كرس اهلاء دون صله

   
   



 

 

 ١٠٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٣٦    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 
٣٦   ًإسقاط الياء وصال ووقفا ً   

٤٠   
 كحفص. ١:ابن ذكوان وجهان

 ⁄∫ قدم مإمالة فتحة الراء واهلمزة. ٢

٤٠    
تسهيل مع اإلدخال ال .١:هشام وجهان

  التحقيق مع اإلدخال  . ٢
 σ 

   
٤٢     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 
٤٢   الضمإشامم كرسة القاف: هشام  ∈ 
٤٤   الضمإشامم كرسة القاف: هشام  ∈ 
٤٥     ًلنون وصالضم ا     
٤٩   ضم امليم  وفتح الالم   
٥١    كرس اهلمزة    
٥٢   كرس الباء   

٥٥   
 كحفص. ١:هشام وجهان

 ، مقدم إدخال ألف بني اهلمزتني. ٢  

٥٩  بالتاء بدل الياء  

٦٠    
 كحفص. ١:هشام وجهان

 ، مقدمإدخال ألف بني اهلمزتني. ٢    

٦١    كالسابق     
٦٢    كالسابق     

٦٢    
 تشديد الذال: ابن ذكوان 

 بالياء وتشديد الذال: هشام
   

   



 

 

 ١٠١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٦٣    الباءنون بدل   
٦٣    كالسابق     
٦٤    كالسابق     
٦٧   إدخال ألفا بني اهلمزتني: هشام   

٦٧    
مهزة مكسورة ثم نون مشددة ثم نون 

 خمففة مفتوحة   

٨٢   كرس اهلمزة   
٨٤     اجليم واأللفإمالة فتحة : ابن ذكوان  – 
٨٧    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 

٨٧   
وضم التاء ) مد بدل(مهزة وبعدها ألف 

  ثم واو مدية

٨٨    بالياء بدل التاء: هشام   
٨٩    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٨٩   
   

 كرس العني بدون تنوين 
 وكرس امليم

  
   

٩٠    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 
٩٠       إدغام الالم يف التاء: هشام      

 
 ابن عامرقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥    
 كحفص. ١: هشام وجهان 

 ، مقدمإدخال ألف بني اهلمزتني. ٢  



 

 

 ١٠٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٢٠     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 
٢٣   فتح الياء وضم الدال    
٢٥     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  •  

٢٥        إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان     – 

٢٦    
 فتح التاء: ًوصال 

 باهلاء: ًوقفا 
   
   

٢٧    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 
٢٩    فتح الياء    
٢٩     كرس اجليم     
٣١   فتح. ٢ .، مإمالة. ١: ذكوان وجهانابن  ∫⁄ 
٣٢     ضم الراء     
٣٤     إسكان الياء   
٣٤    إسكان القاف    
٣٦     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 
٣٧    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 
٣٨    ًفتح الياء وصال    

٤١    
 كحفص. ١: هشام وجهان 

 ، مقدمإدخال ألف بني اهلمزتني. ٢  

٤٨     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 



 

 

 ١٠٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٤٨    فتح السني  وألف  بعدها  وكرس احلاء    
٦٤    إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈  
٨٢   ضم اخلاء  وكرس السني   
٨٤    املوضعنييف (إمالة : ابن ذكوان (  – 
٨٥    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

 
 عامرابن قراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠        واأللف ابن ذكوان إمالة فتحة اجليم    – 

٢٥     ال يف التاءذإدغام ال    

٢٥ 
  

   

 بالتنوين مع اإلقالب
 وفتح النون

  

   

٢٩     إدخال ألفا بني اهلمزتني: هشام    

٣١      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 

٣١     ألف فتح اهلاء ثم : هشام F   

٣٣      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 

٣٣     السني الضم كرسة إشامم  > 

٣٤   فتح النون وتشديد الزاي    



 

 

 ١٠٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٣٨     ًتنوين الدال وصال   

٣٩        
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

       

  –    

٤١   كرس الباء   

٤٢   بالتاء بدل الياء   

٥٣      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   • 

٥٥   بالنون بدل الياء   

٥٦    ًفتح الياء وصال    

٦٨        إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

 
 ابن عامرقراءة  ـــــانالبيــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٩      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 

١٩ 
    
    

 )يف املوضعني( إسكان الياء 
    
    

١٩   
 كحفص. ١:ابن ذكوان وجهان

 ، مقدمفتح التاء وضم الراء. ٢  

٢٢     فتح الالم     



 

 

 ١٠٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٤٧    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان • 

٤٨   
 إسكان السني

 قدموهو امل، كحفص:وهلشام وجه آخر  

٥٤   
   

 عواضضم الضاد يف امل
 الثالثة

  
   

٥٦   ء يف التاءادغام الثا  
٥٧   بالتاء   
٥٨       إدغام الدال يف الضاد       

 
 ابن عامرقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦      ضم الذال      
٦    إبدال الواو مهزة    
١٢     ًضم النون  وصال     
١٣    كرس الياء    
١٤     ًضم النون  وصال     
١٦    كرس الياء    
١٧    كرس الياء    

٢٠     طة ًإسكان العني وإبدال اهلاء تاء مربو
 منونة بالفتح   

٢١   إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈ 
٣٠   بالتاء بدل الياء   



 

 

 ١٠٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
 ابن عامرقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧    إسكان الالم    
١٠   حذف اهلمزة األوىل   
١٠     إدخال ألف بني اهلمزتني: هشام    
٢٠    إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈  

٢٤    
 ، مقدمباإلدخال. ١:هشام وجهان

 كحفص. ٢   

 
 ابن عامرقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    فتح التاء وتشديد الظاء وفتح اهلاء     

٩      
 إدغام الذال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

     
   – 

١٠     
 إدغام الذال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

    
  – 

١٠      الزاي الذال يف إدغام : هشام     
١٠    ًإثبات األلف وصال ووقفا ً    
١٣   فتح امليم األوىل   
١٣    كرس الباء    



 

 

 ١٠٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٩    واأللفإمالة فتحة اجليم : ابن ذكوان – 
٢١   كرس اهلمزة   
٢٢   ًإمالة فتحة الراء واهلمزة وقفا:ابن ذكوان ∫⁄ 
٢٢   فتح. ٢إمالة . ١:ابن ذكوان وجهان  ƒ 
٢٤    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 
٢٦    ضم العني    

٣٠   
بنون دون ألف بعد الضاد  وتشديد 

 العني  

٣٠    فتح الباء    
٣٣    كرس القاف    
٣٣   كرس الباء   
٣٤   كرس الباء   
٣٦  بالتاء: ابن ذكوان  
٣٦     ال يف الضادإدغام الد     
٣٧      إدغام الذال يف التاء: هشام    
٤٠    كرس التاء    
٥١   إبدال الياء مهزة مضمومة   
٥٣  كرس الباء  
٥٣     إمالة فتحة النون واأللف: هشام ⇓  
٦٦    ًإثبات األلف وصال ووقفا ً    



 

 

 ١٠٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٦٧    ألف بعد الدال وكرس التاء  . 
٦٧    ًإثبات األلف وصال ووقفا ً    
٦٨   بالثاء بدل الباء  

 
 ابن عامرقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   ضم امليم   
٥   تنوين كرس   
٩   إسكان السني   
١٤     إسكان اهلمزة: ابن ذكوان    
١٥   فتح السني  وألف بعدها  وكرس الكاف    
١٧   فياء بدل النون وفتح الزاي وبعدها أل   
١٧    ضم الراء   
١٩    تشديد العني  دون ألف:  هشام   

٢٠      
 ختفيف الدال: ابن ذكوان

ختفيف  و إدغام الدال يف الصاد : هشام
  الدال

     
     

٢٢   ًضم الالم وصال   
٢٣   فتح الفاء والزاي   

٣٢      
 إدغام الذال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

     
 –   



 

 

 ١٠٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٣٣        إدغام الذال يف التاء: هشام       
٤٠    بالنون بدل الياء    
٤٠  بالنون بدل الياء  
٤٣      األلف و  اجليمإمالة فتحة: ابن ذكوان   – 
٤٩    األلفواجليم إمالة فتحة : ابن ذكوان – 
٥٤    الضمإشامم كرسة احلاء  &  

 
  ابن عامرءةقرا البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    فتح التاء وكرس اجليم    

٨    
 كحفص. ١:ابن ذكوان وجهان

 ∫≤  ماأللفواهلمزة وإمالة فتحة الراء . ٢

٩   إسكان الياء   

٢٥      األلفواجليم إمالة فتحة : ابن ذكوان   – 

٢٦    يف التاءإدغام الذال  

٣٣     تنوين كرس :   
٣٧      األلفواجليم إمالة فتحة : ابن ذكوان  – 

٤٠   زاد ألف بعد النون عىل اجلمع    

٤٢     
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

 )املوضعني (   – 



 

 

 ١١٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٤٢   
 بالفتح. ١: ابن ذكوان وجهان 

 إمالة فتحة الزاي واأللف.٢ ƒ 

٤٥    األلفواجليم إمالة فتحة : ابن ذكوان – 

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢ -١ 
  

    
 إدغام النون يف الواو

  
    

٩    يف املوضعني(ضم السني(   

١٠     
تسهيل مع اإلدخال ال .١ :هشام وجهان

  حتقيق اهلمزة الثانية مع اإلدخال. ٢
  σ 

    

١٣       
 إدغام الذال يف اجليم: هشام 
 فإمالة فتحة اجليم واألل: ابن ذكوان 

      
    – 

١٩   كحفص.٢. ،مإدخال.١:وجهانهشام   
٢٠    األلفواجليم إمالة فتحة : ابن ذكوان –  

٢٣   
تسهيل مع اإلدخال ال .١ :هشام وجهان

  حتقيق اهلمزة الثانية مع اإلدخال. ٢
σ 

  
٢٦  الضمإشامم كرسة القاف: م هشا  ∈ 
٣٤    كرس العني: ابن ذكوان    
٤١     واهلاءاء وكرس التاءيألف بعد ال     



 

 

 ١١١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٤٥   الضمإشامم كرسة القاف : هشام ∈ 

٤٧   الضمإشامم كرسة القاف : هشام ∈ 
٤٩    فتح اخلاء:هشام    
٥٢          ًال سكت  عىل األلف  وصال       
٦١      ًضم النون  وصال      
٦٢   وختفيف الالمضم اجليم  وإسكان الباء    

٦٨   
فتح النون األوىل وإسكان النون 

  ثانيةوضم الكاف خمففةال

٦٨    بالتاء بدل الياء: ابن ذكوان   
٧٠   بالتاء بدل الياء    
٧٣       إمالة  فتحة الشني واأللف: هشام ±   
٨٢   ًفتح النون وصال  

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦   ًكرس التاء  دون تنوين  وصال   
٨    إسكان السني وختفيف امليم    
١٦   مهزة مكسورة عىل اإلخبار   
١٦    ضم امليم    
١٦     ال ألف بني اهلمزتنيإدخ: هشام    



 

 

 ١١٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٧  إسكان الواو    
٣٥   الضمإشامم كرسة القاف: هشام  ∈ 

٣٦    
 ، مقدمإدخال ألف.١:هشام وجهان
 كحفص.٢  

٣٧    األلفواجليم إمالة فتحة : ابن ذكوان – 
٤٠      كرس الالم      
٥٢     إدخال ألف بني اهلمزتني: هشام   
٥٣   مهزة مكسورة عىل اإلخبار   
٥٣    ضم امليم    
٥٣     إدخال ألف بني اهلمزتني: هشام    
٥٥    فتح. ٢ .، مإمالة. ١:ابن ذكوان وجهان ∫≤ 
٧١      الدال يف الضادإدغام       
٧٤      كرس الالم      

٨٤     
 إدغام الذال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

    
  – 

٨٦     إدخال ألف بني اهلمزتني: هشام   
١٠٢     ءكرس اليا    

١٠٢    
 فتح التاء: ًوصال 
 باهلاء:  ًوقفا

   
   

١٠٢    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 



 

 

 ١١٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٠٥     إدغام الدال يف الصاد: هشام    

١٢٣        
 كحفص.١:ابن ذكوان وجهان

  مهزة القطعمهزة وصل بدل.٢
ة فتوحهبمزة مهبا ونبدأ    

       

١٢٦ 
  

  
  

 ضم اهلاء
 ضم الباء
 ضم الباء

  
  

  
١٢٨      كرس الالم      
١٣٠     بعدها وكرس الالمًافتح اهلمزة وزاد ألف      
١٥٥    تشديد الذال    
١٦٠      كرس الالم      
١٦٩      كرس الالم      
١٧١        إدغام الدال يف السني: هشام       

 
  ابن عامرقراءة ـــانالبيــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٤      األلف واجليم إمالة فتحة : ابن ذكوان   – 

٨    

 :مرتبة كالتايلأوجه  ) ٣( هشام 
  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال.١ 

  مع حتقيق الثانيةاإلدخال.٢
  كحفص . ٣

 • 
   



 

 

 ١١٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٣   
 وفتح التاء فتح الالم  وحذف اهلمزة

 ، ونبدأ بالم مفتوحةًوصال  

٢١       إدغام الذال يف التاء: هشام      
٢١      فتح. ٢  مإمالة.١: ابن ذكوان وجهان ≤   
٢٢     إدغام الذال يف الدال     
٢٣    إسكان الياء    
٢٤       إدغام الدال يف الظاء: ابن ذكوان      

٤١/٤٢ 
  

  
 ً وصالنون التنوينضم : هشام 

  
  

٤٦    كرس التاء بدل التنوين: هشام   
٥٧    ختفيف السني    
٦٩   لياءإسكان ا   
٨٣      كرس الالم      
٨٤   فتح القاف   

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٧    
 وصل اهلاء بواو: ابن ذكوان 

  إسكان اهلاء.١:هشام وجهان
  كحفص.٢ 

    
    

٢٤    إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈  



 

 

 ١١٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٢٧       إدغام الدال يف الضاد       

٣٢      
 إدغام الذال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

     

   – 

٣٣    لة فتحة اجليم واأللفإما: ابن ذكوان – 

٥٩      
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

    

   – 

٦٤     
بنونني خمففتني األوىل مفتوحة والثانية 

 مكسورة    

٦٨    الشني واأللفإمالة فتحة: ابن ذكوان  © 

٦٩     ضمالإشامم كرسة اجليم : هشام % 

٧١     ضمالإشامم كرسة السني   

٧١     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

٧١    تشديد التاء    

٧٢   ضمالإشامم كرسة القاف : هشام ∈ 

٧٣     ضمالإشامم كرسة السني   

٧٣     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

٧٣     تشديد التاء     

٧٥    ضمالإشامم كرسة القاف : هشام ∈  

• 

• 



 

 

 ١١٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
 ابن عامر قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   واأللفإمالة فتحة احلاء: ابن ذكوان  š 
٥     إدغام الذال يف التاء     
٦    ألف بعد امليم عىل اجلمع     
١٠       إدغام الذال يف التاء: هشام      
٢٠    تاء بدل الياء: هشام   
٢١   مع اإلخفاءًإبدال اهلاء كافا   
٢٥      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 
٢٦    فتح الواو دون مهزة قبلها    
٢٦    فتح الياء واهلاء    
٢٦    ضم الدال    

٢٨       
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

      
    – 

٢٩      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 

٣٤        
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

       
     – 

٣٤     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 
٣٥      تنوين الباء: ابن ذكوان        



 

 

 ١١٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٣٦    ًفتح الياء  وصال    
٣٧    ضم العني    
٣٧   فتح الصاد   
٤١      ًفتح الياء وصال: هشام     

٤٦    
 )فعل أمر ( مهزة وصل  وضم اخلاء  

 (حال اإلبتداء  (    

٥٢   بالتاء بدل الياء   
٥٨    بالياء بدل التاء    
٦٦      إمالة فتحة اجليم واأللف:ابن ذكوان    – 
٦٧    كرس الشني: ابن ذكوان   
٦٨   ًفتح النون وصال  
٧٣   ضمالإشامم كرسة القاف : هشام ∈ 
٧٨    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 
٨٣      تحة اجليم واأللفإمالة ف: ابن ذكوان   – 

 
 ابن عامرقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   واأللفإمالة فتحة احلاء: ابن ذكوان  š 

٩   
  اإلدخال مع التسهيل. ١:هشام وجهان

  اإلدخال مع التحقيق.٢
 

  



 

 

 ١١٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٤       إدغام الذال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان 

     
   – 

١٤    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 
٢٠     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 
٢٩     إسكان الراء     
٤١      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 
٤٣   ضمالإشامم كرسة القاف : هشام ∈ 

٤٤      اسقط مهزة االستفهام: هشام  
 وحقق اهلمزة الثانية    

٥١     ّقدم األلف وأخر اهلمزة : ابن ذكوان ّ
 مع املد املتصل   

 
 ابن عامرقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   واأللفإمالة فتحة احلاء: ابن ذكوان  š 
٨    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 
١٣     فتح اهلاء ثم ألف: هشام F   
١٤      مالة فتحة اجليم واأللفإ: ابن ذكوان   – 

٢٠    كحفص.١: هشام وجهان 
 ، مقدم كرس اهلاء مع عدم الصلة.٢  

٢٥   بالياء بدل التاء   
٣٠     حذف الفاء      
٣٥    ضم امليم    



 

 

 ١١٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   واأللفإمالة فتحة احلاء: ابن ذكوان  š 
١٠   كرس امليم  وفتح اهلاء  وألف بعدها   
١١     فتح التاء وضم الراء: ابن ذكوان    

١٨   
وختفيف خمفاة ون فتح الياء وإسكان الن

 الشني   

١٩    
نون ساكنة خمفاة بدل الباء  دون ألف 

  وفتح الدال

٢٠    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 
٢٩      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 
٣٠      األلفإمالة فتحة اجليم و: ابن ذكوان   – 
٣٣    كرس الباء    
٣٤     كرس الباء     

٣٥    
 ختفيف امليم: ابن عامر

 وهلشام وجه آخر كحفص   

٣٨     
 ألف بعد اهلمز:ابن عامر 

 إمالة فتحة اجليم واأللف: وابن ذكوان 
    
  – 

٤٧      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 
٤٩    ضم اهلاء    



 

 

 ١٢٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٥٣    ًفتح السني وزاد ألفا بعدها     
٥٣    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 
٥٧  ضم الصاد  
٥٨    تسهيل اهلمزة الثانية   σ 
٦٣    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 
٦٣      إدغام الدال يف اجليم: هشام     
٦٨    ًإثبات الياء ساكنة وصال ووقفا ً    
٧٢      ءإدغام الثاء يف التا: هشام    
٧٨       إدغام الدال يف اجليم: هشام      
٨٨    فتح الالم وضم اهلاء    
٨٩    بالتاء بدل الياء    

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   واأللفإمالة فتحة احلاء: ابن ذكوان  š 
٧  ضم الباء  

١٣       
 ادغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان

      
    – 

١٧      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 
٢٥    كرس العني: ابن ذكوان   



 

 

 ١٢١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٤٥    ًإبدال الياء تاء    
٤٧     ضم  التاء     
٥١   ضم امليم   
٥٢    كرس العني: ابن ذكوان   

 
  ابن عامرقراءة ـــــــانالبيــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١   واأللفإمالة فتحة احلاء: ابن ذكوان  š 

٦   بالتاء بدل الياء   

٩     إبدال الواو مهزة     
١١   تنوين كرس بدل تنوين الضم   

١٤     بالنون بدل الياء    

١٧      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 

٢١   تنوين ضم   

٢٣    تشديد الذال    

٣٢   إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈ 

٣٤    إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈  

٣٥    إدغام الذال يف التاء   

٣٥    إبدال الواو مهزة    



 

 

 ١٢٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   واأللفإمالة فتحة احلاء: ابن ذكوان  š 
٧      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 
١٢    لياءبالتاء بدل ا    

١٥     
دون مهزة وضم احلاء وإسكان السني 

 دون ألف بعدها  

١٥      املوضعني ( فتح الكاف : هشام(     
١٦     بالياء املضمومة بدل النون املفتوحة     
١٦   ضم النون   
١٦      ياء مضمومةإبدال النون ً      
١٧  فتح الفاء بدون تنوين  

١٧     
إدغام النون األوىل يف الثانية مع : هشام 

 املد املشبع    

١٩       بالنون بدل الياء: ابن ذكوان      

٢٠     
 مع اإلدخال لتسهيال.١:هشام وجهان

  التحقيق مع اإلدخال.٢قدم  وهو امل
 زيادة مهزة استفهام:ذكوانابن 

  σ 
    

    
٢٥    املضمومةبدل الياءاملفتوحة بالتاء    
٢٥    فتح النون     
٢٩       ل يف الصادإدغام الذا: هشام      



 

 

 ١٢٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    فتح القاف  والتاء وألف  بينهام    

١٧   
 إمالة فتحة الزاي .١:وجهانابن ذكوان 

 فتح كحفص. ٢ واأللف ƒ 

١٨     
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان

    
  – 

١٨      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 
٢٦    مهزة  مفتوحة    

 
 ابن عامرقراءة  ــــانالبيـــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١٠    كرس اهلاء    
١٠     بالنون بدل الياء     
١٢     إدغام الالم يف الظاء: هشام    
١٥      إدغام الالم يف التاء: هشام     
١٧    بدل الياءبالنون     
١٧   بالنون بدل الياء   
٢٦      إدغام الذال يف اجليم: هشام     
٢٧      إدغام الدال يف الصاد: هشام     



 

 

 ١٢٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٢٧    إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان © 
٢٩     فتحة الراء واأللفإمالة: كوان ابن ذ  ⁄   
٢٩     فتح الطاء: ابن ذكوان    
٢٩      حذف األلف: ابن ذكوان     

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦     اجليم واأللفإمالة فتحة: ابن ذكوان   – 

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 

٣   
 كحفص. ١:هشام وجهان

 قدم، مإدخال ألف بني اهلمزتني. ٢  

٣    ضم امليم    
٥      إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   – 
١٩     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 
٢١     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 
٣٣     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

٣٣، 
٣٤ 

  
   

  ً وصالنون التنوينضم : هشام 
   



 

 

 ١٢٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٤٤   تشديد الشني   

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٥     كرس العني: ابن ذكوان    

٢٤     ألف بدل الياءفتح اهلاء و: هشام F   

٢٥     إدغام الذال يف الدال     

٢٦     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان •  

٤٣   إشامم كرسة القاف الضم: هشام ∈ 

٤٩    تشديد الذال   

 
  ابن عامرقراءة لبيـــــــــــــــــــــانا رواية حفص اآلية
٢١    ألف بعد الياء عىل اجلمع    

٢١     واهلاءألف بعد الياء وكرس التاء     

٣٧      
 بالسني: هشام 

 بالصاد: ابن ذكوان 
     

      



 

 

 ١٢٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١١      تشديد الذال: هشام    
١١   إمالة فتحة الراء واهلمزة: ابن ذكوان Κ…⁄ 
١٣   فتح.٢ .، مإمالة. ١:ابن ذكوان وجهان ∫⁄ 
١٨   فتحة الراء واهلمزةإمالة : ابن ذكوان Κ…⁄ 

٢٣         إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان

       
     – 

٣٧      فتح اهلاء وألف بدل الياء: هشام F    
٥١   تنوين الدال   

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤         إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان

       
     – 

١١     تشديد التاء     
١٢    كرس العني: ن ابن ذكوا    
٢٣     إدغام التاء يف الثاء    

٢٥     

 :مرتبة كالتايلأوجه  ) ٣( هشام 
  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال.١ 

  مع حتقيق الثانيةاإلدخال.٢
  كحفص . ٣

  •  
   



 

 

 ١٢٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٢٦    ياءبالتاء بدل ال    
٣٨        إدغام الدال يف الصاد: هشام       

٤١       
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان

      
    – 

 
  ابن عامرقراءة ــــانالبيـــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١٢   فتح الباء   

١٢     ال وإبدال الواو ألفاذفتح ال     

١٢    فتح النون    

٢٧    فتح.٢مإمالة . ١:ابن ذكوان وجهان ≤  

٣١      اءضم اهل     

٧٨     ًال وأبدل الياء واواذضم ال     

٧٨    فتح. ٢مإمالة . ١:ابن ذكوان وجهان ≤  

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٩   فتح الزاي   

٤٧    إدخال ألف بني اهلمزتني: هشام   



 

 

 ١٢٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٤٧    ضم امليم    

٤٧     إدخال ألف بني اهلمزتني: هشام    

٤٨  إسكان الواو  

٥٥   فتح الشني   

٥٩   
تسهيل مع اإلدخال ال .١ :هشام وجهان

 ة الثانية مع اإلدخال حتقيق اهلمز. ٢
σ 
  

٦٢    تشديد الذال   
٦٤   كالسابق كالسابق 

٦٩   كالسابق كالسابق 

٧٢   كالسابق كالسابق 

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥      فتح التاء وكرس اجليم    

١٠      تنوين ضم    
١١     دون ألف بعد الضاد وتشديد العني     

١٣   القاف الضمكرسة إشامم : هشام  ∈ 

١٤    إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان – 

١٥    بالتاء بدل الياء    



 

 

 ١٢٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

١٦    تشديد الزاي    

١٨   حذف األلف وتشديد العني   

٢٤         بدون )(       

٢٦      فتح اهلاء وألف بدل الياء: هشام F    

 
  ابن عامرقراءة البيـــــــــــــــــــــان واية حفصر اآلية
١      إدغام الدال يف السني: هشام     
٢+ 
٣    

 فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء
 - يف اآليتني-    

٨     إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان  – 

١١  
 إشامم كرسة القاف الضم: هشام 

 ∋ )املوضعني ( 

١١     إسكان اجليم دون ألف     

١٣    
تسهيل مع اإلدخال ال .١ :هشام وجهان

  حتقيق اهلمزة الثانية مع اإلدخال. ٢
 σ 

   
٢١     ًفتح الياء وصال     

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

   ضم العني    ٢ 



 

 

 ١٣٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

   كرس الباء    ٢ 

   
 كحفص . ١:وجهانهشام 

 ٧   ، مقدمبالتاء بدل الياء. ٢

  تنوين ضم :هشام  ٧ 
 –  إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان    ١٠ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

 –  إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان    ١ 
    إدغام الدال يف الضاد     ١ 

  
 الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد ضم

 مفتوحة  ٣ 

  كرس اهلمزة   ٤ 

   F     
 فتح اهلاء وألف بدل الياء : هشام 

 مثل حفصقرأها ف  )قول إبراهيم(أما 
     ٤ 

  كرس اهلمزة   ٦ 
 –  اجليم واأللفإمالة فتحة: ابن ذكوان     ١٠ 

 –  إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان    ١٢ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

⁄    فتحة الراء واأللفإمالة: ابن ذكوان      ٦ 



 

 

 ١٣١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

  –  حة اجليم واأللفإمالة فت: ابن ذكوان    ٦ 

 ًبتنوين الضم مع اإلدغام وصال  ٨ 

  فتح الراء وضم اهلاء  ٨ 

   فتح النون وتشديد اجليم   ١٠ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

⁄    فتحة الراء واأللفإمالة: ابن ذكوان      ٥ 

∧    فتح.٢،م   إمالة.١ :وجهانابن ذكوان      ٥ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

 –  إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان    ١ 

∈  ضمالإشامم كرسة القاف : هشام  ٥ 

–  إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   ١١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

  بالنون بدل الياء   ٩ 

    بالنون بدل الياء    ٩ 

  دون ألف وتشديد  العني   ١٧ 



 

 

 ١٣٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

  كرس الباء   ١ 
    إدغام الدال يف الظاء     ١ 

   تنوين الغني    ٣ 
    صلتها بواوفتح الراء وضم اهلاء    ٣ 

     إدغام الدال يف اجليم:هشام     ٣ 
    ضم الكاف: ابن ذكوان    ٨ 

   بالنون بدل الياء    ١١ 
 

  اآلية واية حفصر البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر
    إدغام الدال يف الصاد: هشام     ٤ 

    تشديد الظاء    ٤ 
∈   إشامم كرسة القاف الضم: هشام   ١٠ 

≤  
  وهو املقدمإمالة.١: ابن ذكوان وجهان 

  كحفصفتحبال. ٢    ١٢ 

   اء  وألف بعدهاتف  وفتح الكرس الكا    ١٢ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

      إدغام الالم يف التاء: هشام      ٣ 



 

 

 ١٣٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

      
 إدغام الدال يف الزاي: ابن عامر 

 ، م والبن ذكوان وجه آخر كحفص      ٥ 

      

   – 
 إدغام الدال يف اجليم: هشام 
 إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان        ٩ 

σ 

 
 تسهيل مع اإلدخالال .١ :هشام وجهان

  حتقيق اهلمزة الثانية مع اإلدخال. ٢   ١٦ 

   سني الضمإشامم كرس ال  ٢٧ 

∈   ضمالإشامم كرسة القاف : هشام   ٢٧ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

      إدغام النون يف الواو       ١ 

σ 

σ 

 سهل الثانيةوزاد مهزة استفهام :هشام 
 دخالع اإلم

سهل وزاد مهزة مفتوحة : ابن ذكوان 
 الثانية

  ١٤ 

    ًضم النون وصال     ٢٢ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

⁄  
 ،وهو املقدمفتح. ١: ابن ذكوان وجهان

 لففتحة الراء واألإمالة .٢  ٣ 

• 



 

 

 ١٣٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

   إدغام التاء يف الثاء     ٤ 

     إدغام الالم يف التاء: هشام     ٨ 

–   إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   ٩ 

  
 قدم ، مبالياء بدل التاء: ابن عامر

 صوالبن ذكوان وجه آخر كحف  ٤١ 

  

  
 بالياء  وتشديد الذال: ابن عامر

 لذال اوالبن ذكوان وجه آخر بالتاء وتشديد
   ٤٢ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

  ًإبدال اهلمزة ألفا   ١ 
  نوين ضمت   ١٦ 

     باإلفراد -حذف األلف الثانية -     ٣٣ 
 

  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر
    ًضم النون  وصال     ٣ 

–  األلفإمالة فتحة اجليم و: ابن ذكوان   ٤ 
   ًفتح الياء وصال    ٦ 
    إسكان الياء  : ابن ذكوان    ٢٨ 

 



 

 

 ١٣٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر
∞  فتح. ٢إمالة .١: ابن ذكوان وجهان   ٦ 

  ون بدل الياءبالن   ١٧ 

  قدم، مضم الالم. ١:هشام وجهان 
 كحفص. ٢  ١٩ 

  زاد ألف بعد القاف وفتح الالم   ٢٠ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

   ًضم الواو وصال    ٣ 

  كرس الواو وفتح الطاء وزاد ألف بعدها   ٦ 

 كرس الباء  ٩ 

©  إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان   ١٩ 

   إسكان الالم: هشام   ٢٠ 

   كرس الفاء واهلاء    ٢٠ 

    واهلاءالثانية كرس الثاء     ٢٠ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

    كرس الراء     ٥ 

⁄  وهو املقدمفتح. ١: ابن ذكوان وجهان،   ٢٧ 



 

 

 ١٣٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 فتحة الراء واأللفإمالة .٢

    
 وحذف مهزة ًفتح الذال وزاد ألفا بعدها

 أدبر ثم فتح الدال     ٣٣ 

©  إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان   ٣٧ 

  فتح الفاء   ٥٠ 

©  إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان   ٥٥ 

 
  اآلية رواية حفص ـانالبيــــــــــــــــــــ قراءة ابن عامر

  بالياء بدل التاء   ٢٠ 

   بالياء بدل التاء    ٢١ 

∈   ضمالإشامم كرسة القاف : هشام   ٢٧ 

  بال سكت وإدغام النون يف الراء   ٢٧ 

   بالتاء بدل الياء    ٣٧ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر
    ًبالتنوين وصال، واأللف وقفا: هشام ً    ٤ 

  إثبات األلف وقفا: هشام ً  ١٦ 

      تنوين كرس      ٢١ 



 

 

 ١٣٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

©  لة فتحة الشني واأللفإما: ابن ذكوان   ٢٩ 

  بالياء بدل التاء   ٣٠ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

   ضم الذال    ٦ 

⁄  مفتح. ٢إمالة .١: ابن ذكوان وجهان ،   ١٤ 

    عىل اجلمع -ًزاد ألفا بعد الالم -   ٣٣ 

    كرس العني: ابن ذكوان    ٤١ 

∈  ضمالإشامم كرسة القاف : هشام   ٤٨ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

    تشديد التاء     ١٩ 

    ختفيف السني     ٢٥ 

©  إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان   ٣٩ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

    إدخال ألف بني اهلمزتني: هشام    ١٠ 
  أسقط مهزة االستفهام   ١١ 



 

 

 ١٣٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

σ 
  

تسهيل مع ال . ١: وجهان : هشام 
 تحقيق مع اإلدخالال.٢اإلدخال    ٢٧ 

 –  إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان    ٣٤ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

–  إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   ٢ 
   ضم العني    ٤ 

 –  إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان    ٨ 

© إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان   ١٢ 

© إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان   ٢٢ 

   كرس اهلمزة    ٢٥ 

 –  إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان    ٣٣ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

    ختفيف العني: هشام    ١٢ 

∫⁄ 
 ،وهو املقدمإمالة. ١:ابن ذكوان وجهان

 فتح .٢   ٢٣ 

©  إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان   ٢٨ 



 

 

 ١٣٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

   تشديد الدال     ٧ 

©  إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان   ٨ 

    التاءإدغام الالم يف: هشام     ٩ 

⁄  إمالة .٢ فتح. ١:ابن ذكوان وجهان    ١٧ 

⁄  إمالة.٢ فتح. ١:ابن ذكوان وجهان    ١٨ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

⁄  مالة إ.٢ فتح. ١:ابن ذكوان وجهان   ٨ 
   مل يسكت عىل الالم وأدغمها يف الراء    ١٤ 

⁄  إمالة.٢ فتح. ١:ابن ذكوان وجهان    ١٩ 
  ًزاد ألفا بعد الفاء   ٣١ 

     إدغام الالم يف الثاء: هشام     ٣٦ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

   ضم الياء  وفتح الصاد وتشديد الالم    ١٢ 

 
 



 

 

 ١٤٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

⁄  إمالة.٢ فتح. ١:نابن ذكوان وجها    ٢ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

©  إمالة فتحة الشني واأللف: ابن ذكوان   ٧ 

    إدغام الالم يف التاء: هشام     ١٦ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان عامرقراءة ابن 

 ∫  إمالة فتحة اهلمزة واأللف: هشام   ٥ 

     بالسني: هشام)    (     ٢٢ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

   الدالتشديد     ١٦ 

 ضم احلاء  دون ألف   ١٨ 

–   إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان    ٢٢ 

%  ضمالإشامم كرسة اجليم : هشام    ٢٣ 



 

 

 ١٤١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

⁄  إمالة.٢ فتح. ١:ابن ذكوان وجهان    ١٢ 

 ساكنةًإبدال اهلمزة واوا    ٢٠ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

   إدغام التاء يف الثاء     ١١ 

   ء بدل الواوبالفا    ١٥ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

∫⁄ فتح.٢ .، ملةإما. ١:ابن ذكوان وجهان   ٧ 



 

 

 ١٤٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

⁄  إمالة .٢ فتح. ١:ابن ذكوان وجهان    ٢ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

 – إمالة فتحة اجليم واأللف: ن ابن ذكوا    ٤ 

   
ياء ممدودة وبعدها مهزة : ابن ذكوان

 مفتوحة    ٦ 

   
ياء ممدودة وبعدها مهزة : ابن ذكوان

 مفتوحة   ٧ 

 
 اآلية حفصرواية  البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

      اً ووقفًإسكان اهلاء وصال: هشام       ٧ 

     اً ووقفًإسكان اهلاء وصال: هشام      ٨ 

 
 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

⁄  إمالة .٢ فتح. ١:ابن ذكوان وجهان    ٣ 

⁄  إمالة .٢ فتح. ١:ابن ذكوان وجهان    ١٠ 



 

 

 ١٤٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

   ضم التاء    ٦ 

 
 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

  تشديد امليم   ٢ 

⁄  إمالة .٢ فتح. ١:ابن ذكوان وجهان    ٥ 

 ساكنةًإبدال اهلمزة واوا    ٨ 

 
 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

   حذف الياء بعد اهلمزة   ١ 

 
 

 
 



 

 

 ١٤٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

∅  واأللف  العني فتحةإمالة: هشام   ٣ 

∅  واأللف  العني فتحةإمالة: هشام   ٤ 

∅  واأللف  العني فتحةإمالة: هشام   ٥ 

    إسكان الياء: ابن ذكوان    ٦ 

 
  اآلية رواية حفص انالبيـــــــــــــــــــــ قراءة ابن عامر

–  إمالة فتحة اجليم واأللف: ابن ذكوان   ١ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

   ًضم التاء وصال    ٤ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة ابن عامر

  إبدال الواو مهزة   ٤ 

 
 

 
 



 

 
. كالشاطبية حركات٤التوسط :  واملتصل املد املنفصلله يف.١ 
 . يؤخذ البن عامر بالبسملة بني السورتني، وهو املقدم يف األداء.٢

 وهياختلف فيهاوهناك عدة كلامت : 
                                          

ًوأطوهلم مدا يف الرضبني مجيعا  :٣٠ل الداين يف التيسري ص قا )١( ورش ومحزة ودوهنام - املتصل واملنفصل -ً
عاصم ودونه ابن عامر والكسائي ودوهنام أبو عمرو من طريق أهل العراق وقالون من طريق أيب نـشيط 

 حركـات ، ٦زه املتصل يمـد عنـد ورش ومحـ:  ٢٥قال يف الرسالة الغراء ص .فجعلها أربع مراتب .اهـ
 عمرو وقالون وابـن كثـري ويعقـوب  حركات، وأيب٤ حركات ، الكسائي و ابن عامر وخلف٥وعاصم 

 . حركات ٣ جعفر وأيب
خيتار البن عامر السكت بني السورتني :١٧قال الداين يف التيسري ص ، و١٥ ص  للنحاسالرسالة الغراء )٢(

 .من غري قطع
﴿باب  .١ -)٣(      ﴾:  قدم الداين التسهيل، وانظر التيسري :٣٣ّالرسالة الغراء صقال النحاس يف

وامجعوا عـىل تليـني مهـزة الوصـل وعـدم حـذفها :٢٩٣ ص١، وقال ابن اجلزري يف النرش ج١٢٢ص 
ًواختلفوا يف كيفية ذلك فمنهم من أبدهلا ألفا خالصة ، قال الداين هذا قول أكثر النحويني، وقال آخـرون 

 .والوجهان جيدان:  ، وقال الداين يف اجلامعتسهل بني بني
٢. ﴿    ﴾]فيها الروم فقط إذ مل يذكر يف التيسري غريه :٢٢ّالرسالة الغراء ص قال النحاس يف :]١١:يوسف

وهو الذي أختاره وبه أقول، وانظر رشحـه الـدر النثـري للاملقـي ص : ١٢٧، وقال الداين يف التيسري ص 
وأمجعو عىل إدغامه واختلفوا يف اللفظ فبعضهم جيعلهـا : ٢٣٨ ص١ النرش ج،وقال ابن اجلزري يف٦٥٠

ًروما وبعضهم جيعلها إشامما وهو اختياري ألنه أقرب إىل حقيقة اإلدغام وأرصح يف اتباع الرسم ً . 
٣.﴿   ﴾]وذهب سـائر أهـل األداء إىل التفخـيم : ...٧٧ ص٢، قال ابن اجلزري يف النرش  ج]٦٣:الشعراء

الذي يظهر من نص التيسري،  ونص عىل الوجهني الداين يف جامع البيان والوجهان صحيحان إال أن وهو 
النصوص متواترة عىل الرتقيق وحكى غري واحد عليه اإلمجاع، وذكر الداين يف غري التيـسري واجلـامع أن 

ن حـرف من أجل حـرف االسـتعالء ثـم قـال واملـأخوذ بـه الرتقيـق أل) فرق(من الناس من يفخم راء 
 .٥٥ ص  للنحاس الرسالة الغراءاالستعالء قد انكرست صولته لتحركه بالكرس وانظر

﴿ :يف الشاطبية الوجهان هلشام يف.٤    ﴾ ٧٥:آل عمران[ يف املوضعني من[ ،﴿    ﴾ يف املوضعني من 
﴿، ]٢٠:الشورى[ و]١٤٥:آل عمران[    ﴾و ﴿     ﴾ ]بكرس . ب.لصلة كحفصا.أ.]١١٥:النساء

ولكن القرص وحده هـو املـذكور يف : ٢٣اهلاء دون صلة، وهو املقدم،قال النحاس يف الرسالة الغراء ص 
= 

 ١٤٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر



 

                                          
التيسري وقد نص الداين يف املفردات أنه قرأ عىل أيب الفتح بالقرص من طريق احللواين عىل هشام، فال بد =

ــا واحــدا ــرص هــذه املواضــع وجه ًمــن ق ــسري ص .ً ــرشج. ٨٩انظــر التي ــن اجلــزري يف الن ــال اب  ١وق
 .  وبذلك قرأ الداين عىل فارس بن أمحد ومل يذكر يف التيسري سواه:٢٤٠ص

﴿ومثلها      ﴾ ]٢٨:النمل[ ،﴿    ﴾ ]انظر تعديالت الرسالة الغراء للنحاس]٥٢:النور . 
﴿اهلمزتان من كلمة فإذا كانت الثانية مفتوحة نحـو.٥      ﴾واهـا هـشام بـوجهني يف الـشاطبية ، ر :

ولـيس يف التيـسري عـن :٢٩حتقيق الثانية، قال النحاس يف الرسالة الغراء ص . تسهيل اهلمزة الثانية،ب.أ
 .٣١هشام من طريق احللواين سوى تسهيل الثانية مع اإلدخال، انظر التيسري للداين ص 

٦. ﴿    ﴾ ]اإلدخال وتسهيل الثانية . أ:املوضع وجهانيف الشاطبية له يف هذا هشام ، ]٩:فصلت. 
وليس يف التيسري عن هـشام مـن : ٣٠حتقيق الثانية مع اإلدخال، قال النحاس يف الرسالة الغراء ص . ب

  .٣٢طريق ابن عبدان سوى تسهيل الثانية مع اإلدخال، انظر التيسري للداين ص 

﴿يف الشاطبية هلشام يف لفظ . ٧   ﴾اإلدخال مع حتقيق الثانية.أ: حيث ورد وجهان   . 
ًوأدخل هشام من قراءيت عىل أيب الفـتح بيـنهام ألفـا، :١١٧قال الداين يف التيسري ص . عدم اإلدخال .ب

هذه قراءة الداين عىل أيب الفتح، وذكر يف املفردات أنه قرأ عليـه وعـىل أيب :٦٤٥وقال املالقي يف الدر ص
وليس يف التيسري عـن هـشام مـن طريـق ابـن :٣١الة الغراء صاحلسن بغري ألف، قال النحاس يف الرس
 .٢٩٥ ص ١عبدان إال بعدم اإلدخال، وانظر النرش ج

 عدم .ب اإلدخال مع حتقيق الثانية، . أ:يف الشاطبية له وجهانهشام إذا كانت اهلمزة الثانية مضمومة . ٨
﴿يف اإلدخال،       ﴾] ًيل الثانية وجها ثالثا يف ، وله اإلدخال مع تسه]١٥:آل عمران ً﴿ • ﴾ 

﴿و]٨:ص[  • ﴾] وال ثالث هلام]٢٥:القمر. 
هشام من قراءيت عىل أيب احلسن حيقق اهلمزتني من غري ألف يف آل عمران : ٣٢ قال الداين يف التيسري ص

هـشام مـن قـراءيت ًويسهل الثانية ويدخل بينهام ألفا يف ص والقمر، والباقون حيققون اهلمزتني يف ذلك و
 .٣٥٦رالتفاصيل يف الدر للاملقي ص ًعىل أيب الفتح كذلك ويدخل بينهام الفا، وانظ

وليس يف التيسري عن هشام من طريق ابن عبدان عن احللواين : ٣٢ وقال النحاس يف الرسالة الغراء ص 
 .٢٩١ ص ١زري جيف املواضع الثالثة سوى التحقيق مع اإلدخال، وانظر التفاصيل يف النرش البن اجل

٩.﴿    ﴾ ]وقال  ,هشام من قراءيت عىل أيب الفتح بالياء : ٩١ قال الداين يف التيسري ص ]١٦٩:ال عمران
نه قرأ بالياء عـىل أيب أوقد ذكر يف املفردات , عىل غريه بالتاء نه قرأأيقتيض : ٦٣٧ي يف الدر النثري ص قاملال

= 

 ١٤٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر



 

                                          
وانظـر النـرش البـن اجلـزري , ىل أيب احلسن و أيب الفتح عن عبد اهللاو قرأ بالتاء ع, الفتح عن عبد الباقي=
هنا قراءة الداين عىل أيب الفتح من فيها خالف والصحيح هو التاء أل: ٦٧وقال النحاس ص.١٨٣ص٢ج

 .نطريق ابن عبدا

١٠.﴿      ﴾ ]هشام بخالف عنه بتخفيـف النـون  : ١٠٤ قال الداين يف التيسري ص ]٨٠:االنعام
محـد وعـىل أيب أقرأ الداين بالتخفيف عـىل  أيب الفـتح عـن أيب :١٩٥ ص٢وقال ابن اجلزري يف النرش ج

وقال , احلسن عن احللواين وقرأ بالتشديد عىل شيخه الفاريس عن أيب طاهر وعىل أيب الفتح عن عبد الباقي
 .والصحيح من طريق التيسري هو التخفيف: ٦٨النحاس ص

١١. ﴿   ﴾ ]أثبتها يف احلالني هـشام بخـالف عنـه : ١١٥ قال الداين يف التيسري ص ]١٩٥:فاألعرا ,
قرأ الداين بالياء يف احلالني عىل شيخه أيب الفتح وأيب احلسن من :١٣٩ ص٢وقال ابن اجلزري يف النرش ج

مـن  قرأوال ينبغي أن ي, وهو الذي من طريق التيسري, طريق احللواين كام نص عليه يف جامعه ويف املفردات 
 .كر ذلك عىل سبيل احلكايةذن إ عنه فًن كان قد حكى فيها خالفاإو, التيسري بسواه

 . بال خالف من التيسريً ووقفاًثبات الياء وصالإوالصحيح : ٦٢وقال النحاس ص

١٢.﴿       ﴾]بالسكون هلشام، قال ابن اجلـزري يف :١٢٧، قال الداين يف التيسري ص ]٦٢:هود
قطع اجلمهور هلشام بالفتح وبه قرأ الدين عىل شيخه أيب الفتح يف رواية هشام بالفتح :١٢٥ص  ٢النرش ج

 .وبالفتح نأخذ: ٦١ال باإلسكان ، قال النحاس يف الرسالة ص
١٣.﴿  ﴾ ]هشام بفتح التاء وقد روي عنه ضم التاء : ١٢٨ قال الداين يف التيسري ص ]٢٣:يوسف .

روى احللواين من مجيع طرقه فتح التاء وهي التي قطع هبا الداين :٢٢٠ ص٢جوقال ابن اجلزري يف النرش 
ما رواه احللواين من فتح التاء مع اهلمز وهم فال جيوز غري : وقال الداين يف جامع البيان, يف التيسري واملفردات

مل ينفرد واحللواين ثقته خصوصا فيام رواه عن هشام وقالون وهو : ٢٢١ ص٢ جوقال ابن اجلزري.  ضمها
                 . هبا بل هي رواية الوليد بن مسلم عن ابن عامر

 .والصحيح هو فتح التاء أما ضم التاء فهو خروج عن طريق التيسري: ٧٠وقال النحاس ص
= 

 ١٤٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر



 

                                          
=١٤.﴿      ﴾]باإلظهار هلشام، قال ابـن اجلـزري : ٤٣، قال الداين يف التيسري ص ]١٦:الرعد

وحكى يل أبو الفتح عـن عبـد : ا نص الشاطبية والتيسري، وقال الداين يف جامعهوهذ:٧ ص ١يف النرش ج
اهللا بن احلسني عن أصحابه عن احللواين عن هشام باإلدغام، وهو يقتيض صحة الوجهني، قال النحـاس 

 .وإن كنا نرجح اإلدغام) اإلظهار واإلدغام(لذا فإنا نأخذ هلشام بالوجهني : ٤٣ص

١٥.﴿     ﴾ ]يف الشاطبية وجهان ( ]٣٧:راهيماب( 

 . عنههشام من قراءيت عىل أيب الفتح بياء بعد اهلمز وهكذا نص عليه احللواين : ١٣٥قال الداين يف التيسري ص 

 .شباع للياء وبه نأخذال جيوز من طريق التيسري سوى اإلو: ٧١وقال النحاس ص

١٦.﴿   ﴾ ]سكان السني وفتحهـاإ هشام بخالف عنه  :١٧٥ قال الداين يف التيسري ص ]٤٨:الروم ,
سكان عىل أيب الفـتح وذكر الداين يف املفردات أنه قرأ بالفتح عىل أيب احلسن وباإل:٧٣وقال النحاس ص

 .ً واحداًهاوجسكان من طريق عبد اهللا السامري لذلك أخذ باإل

١٧.﴿  ﴾ ]شديد امليم وختفيفهـاهشام بخالف عنه بت : ١٩٦ قال الداين يف التيسري ص ]٣٥:الزخرف ,
 .األوىل التخفيف وهو ما يقتضيه طريق التيسري:٧٥وقال النحاس ص

١٨.﴿  ﴾ ]هشام بالتاء وروى عنه الياء : ٢٠٩ قال الداين يف التيسري ص ]٧:احلرش 

قرأ الداين بالتاء عىل فارس بن أمحد عن احللـواين وأيب احلـسن : ٢٨٨ ص٢وقال ابن اجلزري يف النرش ج
 .وقرأ بالياء عىل شيخه فارس عن احللواين, طاهر

 والصحيح قراءة التاء: قال النحاس

١٩.﴿   ﴾ ]هشام يضم الالم : ٢١٥ قال الداين يف التيسري ص ]١٩:اجلن . 

 عن احللواين ضم الالم وهو الـذي مل يـذكر نروى هشام عن ابن عبدا:٢٩٣ ص٢قال ابن اجلزري يف النرش ج
 .ه بكرس الالم الفضل بن شاذان عن احللواين وبه قرأ الداين من طريق ابن عباد عنهوروا, يف التيسري غريه

 .نه طريق التيسريوالصحيح هو ضم الالم  وبه نأخذ أل: ٧٨وقال النحاس ص
= 

 ١٤٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر



 

                                          
=٢٠.﴿   ﴾ ]النقاش  وقال,  هبمزة واحدة مكسورةالبن ذكوان :١٤٩ قال الداين يف التيسري ص ]٦٦:مريم

نه قرأ هبمزة واحدة عـىل أيب أذكر الداين يف املفردات , ٦٧٢ي يف الدر صققال املال , عن األخفش هبمزتني
 .الفتح  وأيب احلسن وقرأ عىل الفاريس هبمزتني

والوجهان مجيعا يف الشاطبية وظـاهر التيـسري ونـص علـيهام يف : ٢٨٩ ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج
 . املفردات وجامع البيان

 ً أداءلـذا فـاألوىل واملقـدم, الداين عىل الفاريس هبمزتني وهو طريقه يف التيـسريقرأ : ٣١قال النحاس ص
 .اثبات اهلمزتني عىل االستفهام البن ذكوان ملن يقرأ بطريق التيسري

٢٢.﴿       ﴾ ]أدغم ابن ذكوان الـدال يف الـزاي وروى  : ٤٢ قال الداين يف التيسري ص]٥:امللك
 .ار عند الزاي النقاش عن األخفش االظه

دغام عىل أيب احلسن بن ظهار عىل الفاريس وقرأ باإلرأ الداين باإلق: ٤ ص٢وقال ابن اجلزري يف النرش ج
 .غلبون وأيب الفتح فارس

وأما قراءة الداين عىل أيب احلـسن وأيب الفـتح , ظهار من طريق التيسريويؤخذ باإل: ٤٣وقال النحاس ص
 .فليست طريق التيسري عن ابن ذكوان

٢٣. ﴿   ﴾ ]ولكن الفتح ,  البن ذكوانذكر الوجهان يف الشاطبية:٥١ قال النحاس ص] وقعثحي
 .من قرأه الداين عىل الفاريس وهو طريق التيسري

ولكـن ,  البن ذكـوانذكر الوجهان يف الشاطبية:٥١ قال النحاس ص] وقعثحي[ ﴾رأه, رأها, رأك﴿.٢٤
 . عىل الفاريس وبه نأخذ وهو املقدم يف األداءالفتح هو طريق التيسري وقرأ به الداين

٢٥.﴿    ﴾ ]وهـذه فزادهم أول البقرة أمال ابن ذكوان : ٥١ قال الداين يف التيسري ص]١٠:البقرة
 .وروي عن غريه االمالة يف مجيع القرأن, رواية ابن االخرم عن األخفش

هم أول البقرة واختلف عنه يف باقي القـرأن أمال ابن ذكوان فزاد : ٤٥ ص٢قال ابن اجلزري يف النرش ج
مالة رم عن األخفش وبه  قرأ الداين عىل أيب احلسن بن غلبون وأما اإلخ ابن األً واحداًفروى الفتح وجها

= 

 ١٤٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر



 

                                          
فهي طريق الصوري والنقاش عن األخفش وطريق التيسري وقرأ هبا الداين عىل عبد العزيز بـن جعفـر =

 .وأيب الفتح فارس

نام طريق التيسري النقـاش عـن األخفـش إوليس ابن األخرم من طريق التيسري و: ٥١وقال النحاس ص
 .ن من طريق التيسريآمالة يف كل القرمالة يف املفردات فتعني له اإلوقد ذكر الداين اإل

٢٦.﴿  ∧ ﴾ ]و]٢٥٩:البقرة ﴿∧   ﴾ ]أماهلا ابن : ٥١ قال الداين يف التيسري ص]٥:اجلمعة
 . فارس بن أمحد وعىل أيب القاسم الفاريس عىلءيتذكوان من قرا

قرأ الداين عىل أيب احلسن بن غلبون من طريق ابن األخرم بالفتح  : ٤٣ ص٢قال ابن اجلزري يف النرش ج
 .وقرأ الداين باإلمالة عىل عبد العزيز بن جعفر وهو طريق التيسري وعىل أيب الفتح فارس

 .ء يف الكلمتني بال خالفامالة وهو املقدم يف األد هو اإلواملذكور يف التيسري: ٥٢قال النحاس ص

٢٧.﴿≤    ﴾ ]وتفرد ابن ذكوان من قراءيت عـىل أيب الفـتح  : ٥٢قال الداين يف التيسري ص] حيث وقع
 .حيث وقع فقط) املحراب(حيث وقع وقرأت عىل الفاريس بإمالة الراء من )  املحراب ( بإمالة

  .]١١:مريم[و]٣٩:ال عمران[يف مواقع اخلفض ومها ) املحراب (مالة الراء من وقرأت عىل أيب احلسن بإ

حيث وقـع عـن ) املحراب(رصح الداين يف املفردات والتيسري أنه قرأ باإلمالة من : ٥٢قال النحاس ص
 .اء يف األدً مقدماً وجهاً أو جمروراًفنأخذ له باالمالة فيه حيث وقع منصوبا, الفاريس  وهو طريق التيسري

٢٨.﴿    ﴾ ]و]حيث وقع ﴿     ﴾] و] ٣٣:النور﴿     ﴾] ٧٨ ,٢٧:الرمحن.[  

 قرأت عىل أيب الفتح باإلمالة فيها من رواية ابن ذكوان: ٥٢قال الداين يف التيسري ص

نـه منقطـع ذكر اإلمالة يف التيسري من قراءته عىل أيب الفـتح  و لك : ٤٩ ص٢قال ابن اجلزري يف النرش ج
بل قرأ عليـه , بالنسبة للتيسري فإنه مل يقرأ عىل أيب الفتح بطريق النقاش عن األخفش التي ذكرها يف التيسري

محد بن مرشد املعروف بابن الزرز وموسى بن عبد الرمحن بن موسى وأيب طاهر أبطريق أيب بكر حممد بن 
 رالمة بن هارون مخستهم عن األخفش وذكحممد بن سليامن البعلبكي وأيب احلسن بن شنبوذ وأيب نرص س

وذكر سائر أهل األداء الفـتح عـن سائر أهل األداء الفتح عن ابن ذكوان وكالمها صحيح عن األخفش 
 .وابن ذكوان وذكرمها الشاطبيابن ذكوان وكالمها صحيح عن األخفش 

= 
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 . ألن الفتح طريق النقاشاألوىل الفتح يف هذه املواقع من طريق التيسري: ٥٣قال النحاس يف الرسالة  ص=

٢٩.﴿     ﴾ ]بكرس اهلاء وصلتها البن ذكوان: ١٠٥ قال الداين يف التيسري ص]٩٠:األنعام 
 .ً واحداًشباع وجهانأخذه البن ذكوان باإل: ٦٠قال النحاس يف الرسالة  ص

يف قـول : ٢١٦قال القـايض يف الـوايف ص) ومد بخلف ماج ( ٦٥٣ قال الشاطبي يف بيت رقم :مالحظة
إذ لـيس مـن طريـق ) اقتـده(إشارة اىل ضعف اخلالف واضطرابه عن ابن ذكوان يف هاء ) ماج ( الناظم 

 .ًالناظم إال كرس اهلاء واشباعها وإن كان الوجه الثاين وهو كرس اهلاء مع قرصها صحيحا
٣٠.﴿     ﴾ ]ذكوان بخالف عن حذفها يف احلالني ابن: ١٤٧ قال الداين يف التيسري ص]٧٠:الكهف 

 .األخفش عنه
أطلق اخلالف صاحب التيسري وقد نص يف جامع البيان أنه قرأ  : ٢٣٤ ص٢قال ابن اجلزري يف النرش ج

ثبات عىل فارس بن أمحد وعـىل الفـاريس إلا عىل شيخه أيب احلسن بن غلبون وبًباحلذف واإلثبات مجيعا
 .عن النقاش عن األخفش ويف طريق التيسري

 .ً ووقفاًثباهتا وصالإوالصحيح : ٦٣ يف الرسالة  صقال النحاس
٣١.﴿    ﴾ قرأت البـن ذكـوان يف البقـرة خاصـة : ٧٧قال الداين يف التيسري ص,  يف سورة البقرة

 .بالوجهني
واختلف عن ابن ذكوان فروى النقاش عن األخفش عنه بالياء  : ١٦٦ ص٢قال ابن اجلزري يف النرش ج

وايف عىل شيخه أيب القاسم الفاريس عنه فعنه و عىل أيب الفتح فارس عن قراءته يف مجيع كاجلامعة وبه قرأ ال
 .الطرق عن األخفش

 وفصل بعضهم فروى باأللف يف البقرة خاصة والياء ،وروى الرميل عن الصوري عن ابن ذكوان باأللف
 .خرم عىل شيخه أيب احلسن يف أحد الوجهني عن ابن األيناديف غريها وبذلك قرأ ال

والصحيح من طريق التيسري أهنا بالياء يف البقرة وكل القرأن ألهنا قراءة : ٦٥قال النحاس يف الرسالة  ص
 .الداين عىل الفاريس عن طريق النقاش

٣٢.﴿          ﴾ ]و]٤٩:األعراف ﴿        ﴾] يف الـشاطبية وجهـان ]٢٦:إبراهيم 
 وعبارة التيسري تفيد أن الضم فيهام عن ابن األخرم عن األخفش وأن الكرس ً.كرس التنوين وضمه وصال

= 
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فيهام ويف كل التنوين الواقع قبل ساكن هو طريق النقاش عن األخفش وهو طريق التيسري يف روايـة ابـن 

 .نآذكوان لذلك نأخذ بالكرس يف ذلك مثل باقي مواقع القر

٣٣.﴿    ﴾ ] وجهان بالسني والصاد يف الشاطبية ]٢٤٥:البقرة 

 .رواها النقاش عن األخفش بالسني : ٨١قال الوايف يف التيسري ص

قرأ الداين يف هذا املوضع بالسني عىل شيخه عبد العزيز بن حممد : ١٧٢ ص٢قال ابن اجلزري يف النرش ج
 .وهذا من املواضع التي خرج فيه الشاطبي عن التيسري

 .البن ذكوان بالسني يف هذا املوقع  تيسري أن يقرأوالصحيح من طريق ال: ٦٦قال النحاس  ص

٣٤.﴿     ﴾ ] ٧٥٢ قال الشاطبي يف بيت رقم ]٨٩:يونس 
ـــدا ـــون خـــف م ـــان الن ـــاجًوتتبع    م

 

ــــالفتح واإل ــــثقالب   ًســــكان قبــــل م

 

سـكان التـاء الثانيـة إوروي عن ابن ذكوان وجه أخـر , بتخفيف النون : ٢٣٧قال القايض يف  الوايف ص
 .وقد أشار الشاطبي اىل ضعف هذا الوجه, باء وتشديد النونوفتح ال

والصحيح عن ابن ذكوان هو تشديد التاء الثانية وكرس الباء وختفيـف النـون أمـا : ٧٠قال النحاس  ص
 .الوجه الثاين فال يؤخذ به ألنه ليس طريق التيسري

٣٥.﴿       ﴾ ] يف الشاطبية وجهان بالياء والنون]٩٦:النحل  

قال النقاش عن األخفش عن ابن ذكوان بالنون وهو عنـدي وهـم ألن  : ١٣٨قال الداين يف التيسري ص
قـرأ الـداين عـىل شـيخه عبـد : ٢٢٩ ص٢قال ابن اجلزري يف النرش ج.األخفش ذكر يف كتابه عنه بالياء 

 ثم قال ابن اجلزري , الداين من روى بالنون  عن ابن ذكوان َمَّهَالعزيز الفاريس عن النقاش بالنون وقد و
 .وقد نص املغاربة عنه بالياء, وال شك يف صحة النون عن ابن ذكوان من طريق العراقيني قاطبة 

 .األصح أن يقرأ فيه بالياء وبذلك نأخذ من طريق التيسري: ٧٢قال النحاس  ص

٣٦.﴿     ﴾ ]فـتح التـاء .٢ء ضم التاء وفتح الـرا.١: البن ذكوان  يف الشاطبية وجهان]١٩:الروم 
 .وضم الراء 

= 
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 بفتح التاء وضم الراء وكذلك قال النقاش عن األخفش  : ١٧٥قال الداين يف التيسري ص

 .خذ من التيسري بسواهؤوال ينبغي أن ي: ٢٠١ ص٢قال ابن اجلزري يف النرش ج

 .وهو الصحيح وهو طريق التيسري: ٧٣قال النحاس  ص

٣٧.﴿       ﴾ ]مهزة وصل.٢ مهزة قطع .١: وجهان البن ذكوانيف الشاطبية ]١٢٣:الصافات. 

وإن ( يت عىل الفاريس عن النقاش عن األخفش عنه ءإبن ذكوان من قرا : ١٨٧قال الداين  يف التيسري ص 
واستدل  إنه يأخذ باهلمز: قال الداين يف املفردات  : ٦٧٤ي يف الدر ص ققال املال. بحذف اهلمزة ) الياس 

 . هل بلده باهلمز يف أوله أبإمجاع اآلخذين عنه من عىل صحة ذلك 

وبه قرأ الداين عىل عبد العزيـز بـن حممـد الفـاريس وقـرأ عـىل سـائر   : ٢٦٧ص , ٢وقال ابن اجلزري ج
وهو الصحيح عن ابن ذكوان : شيوخه عن كل من روى عن األخفش من الشاميني باهلمز والقطع وقال

 . والوصل غري صحيح 

 . ورد هبمزة قطع ويوصلها والوصل مقدم يف األداء وهو طريق التيسري  : ٧٤قال النحاس ص

٣٨.﴿     ﴾ ] و]٤١: احلاقة ﴿    ﴾ ] بالتـاء .١ :وجهـانالبن ذكوان  يف الشاطبية ]٤٢:  احلاقة
   .بالياء.٢

 . ش عن األخفش عن ابن ذكوانإبن عامر بالياء  والباقون بالتاء وكذا قال النقا: ٢١٤قال الداين يف التيسري ص 

 . يعني أنه قرأ احلرفني بالتاء و مل يذكر الشيخ واألمام هذه الرواية عن ابن ذكوان  : ٧٠٠ي يف الدر ص ققال املال

 وهـو يناد  اختلف عن ابن ذكوان فروي عنـه باليـاء وقـال الـ٢٩١ص  , ٢قال ابن اجلزري يف النرش  ج
وبذلك قرأت يف مجيع الطرق عن األخفـش وروى النقـاش عـن الصحيح وعليه العمل عند أهل الشام 

 . األخفش بالتاء وبذلك قرأ الداين عىل عبد العزيز الفاريس عنه 

رواية الياء أكثر شهرة عن األخفش ولكن رواية التاء هي طريق التيـسري الـذي  : ٧٨قال النحاس ص =
ني عىل سند الرواية لذلك نأخذ إلبن ذكوان يف ن طريق النقاش ، واختيارنا للوجه املقدم مبمقرأ به الداين 

ًاحلرفني بالتاء وجها مقدما يف األداء  ً . 
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 مـن ًاكثـري نإلذا ف ،سالمياإل العامل معظم يف املشهورة هي الشاطبية طريق نإ

 يف اختـار قـد اهللا رمحـه الشاطبي نأ علمون ،الطرق من غريها يعرف ال العلم طلبة
 السبع القراءات من رواية كلل ًواحدا ًطريقا )التهاين ووجه مايناأل حرز( منظومته

 يف النـرش( هتابـك يف اجلزري ابن مجع قدو ،خرىأ ًطرقا العلامء من هغري اختار بينام
 هـذا نأ مالحظـة مـع ،القـراءات كتـب من ًكتابا ومخسني ثامنية )العرش القراءات

 .ًاطريق ٩٨٠ بلغت التي بطرقهم العرشين برواهتم العرش القراء شمل الكتاب
 : طريقني رئيسنيرواية هشاموقد اختار ابن اجلزري ل

 :قان يطر وعنه  أمحد بن يزيد احللواينطريق :األول
 .ًطريقا) ١٨( حممد بن أمحد بن عبدان، وعنه -أ

 .طرق) ١٠( احلسني بن عيل بن محاد اجلامل، وعنه -ب
 :وعنه طريقانحممد بن أمحد الداجوين الرميل،  :الثاين 

 ً.طريقا) ١٦(  زيد بن عيل بن أيب بالل، وعنه- أ
 .طرق) ٧(  أمحد بن نرص الشذائي، وعنه-ب

                                          
 : قال ابن اجلزري،١٩٧ ص١رشح طيبة النرش للنويري جانظر  )١(

ــــرق ــــنهم ط ــــرواة ع ــــذه ال   وه
ـــــع ـــــني وإال أرب ـــــاثنني يف اثن   ب

 

ـــــق ـــــرشنا   حيق   أصـــــحها  يف  ن
ـــق جتمـــع ـــا ألـــف طري   فهـــي زه

 
 

 .١١١ ص١ن اجلزري ج انظر النرش الب )٢(
 .١١٣ ص١ النرش البن اجلزري ج ًفهذه تتمة إحدى ومخسني طريقا هلشام،:  قال ابن اجلزري)٣(



 

 ١٥٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 : طريقني رئيسنيواية ابن ذكوانروقد اختار ابن اجلزري ل
 :قان يطر وعنه  أبو عبد اهللا هارون بن موسى املعروف باألخفش طريق :األول
 .ًطريقا) ٣٧(أبو بكر حممد بن احلسن النقاش، وعنه -أ

 ، الدمشقي املعروف بابن األخرميِعَبَّأبو احلسن حممد بن النرض الر -ب
 .ًطريقا) ٢٠( وعنه         

 :وعنه طريقانأبو العباس حممد بن موسى بن عبد الرمحن الصوري،  :الثاين 
 ً.طريقا) ١٣( أبو بكر حممد بن أمحد الرميل الداجوين، وعنه- أ
 .طرق) ٩( أبو العباس احلسن بن سعيد املطوعي، وعنه-ب

 .وإليك توزيع هذه الطرق حسب اجلدول التايل

                                          
 .١١٣ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )١(
 .١١٧ ص١ النرش  ج ًفهذه تتمة تسع وسبعني طريقا البن ذكوان،:  قال ابن اجلزري)٢(



 

 )إسامعيل بن احلويرس(، )أمحد بن مامويه(، )حممد البيساين(
 

 ًطريقا) ٢٨(أمحد بن يزيد احللواين 

  ن أمحد بن عبدانحممد ب
 ًطريقا) ١٨ (

  احلسني بن عيل بن محاد املعروف باجلامل
  طرق)١٠ (

  نرص الشذائيأمحد بن أبو بكر 
 طرق) ٧(

  يب بالل أزيد بن عيل بن 
 ًطريقا) ١٦(

طرق) ٣(بو الفتح فارس أ -
 طرق) ٣(الطرسويس  -

 ًطريقا) ١١(ابن نفيس  -

 )طريق واحد(الطحان  -

 ) واحدطريق(اخلبازي  -

 )طريق واحد(اخلزاعي  -

 طرق) ٥(الكارزيني  -

 )طريق واحد(احلاممي  -

 )طريق واحد(حممد األهوازي  -

 )طريق واحد(احلسن بن خشيش  -

 ًطريقا) ١١(بو الفرج النهرواين أ -

 )طريق واحد(أمحد بن الصقر  -

 )طريق واحد( هبة اهللا بن سالمة املفرس  -

 طرق) ٦(بو بكر النقاش أ - عبد اهللا بن احلسني السامري

 )طريق واحد(ابن جماهد  -

 )طريقان(ن حممد الرازي أمحد ب -

 )طريق واحد(ابن شبنوذ  -

 ًطريقا) ٢٣(بو بكر حممد بن أمحد بن سليامن الداجوين الرميل أ



 

بو العباس حممد بن موسى بن عبد الرمحن أ
 ًطريقا) ٢٢(الصوري 

أبو عبد اهللا هارون بن موسى بن رشيك التغلبي 
 ًطريقا) ٥٧(املعروف باألخفش 

  أبو بكر حممد بن احلسن النقاش
 ًطريقا) ٣٧ (

  النرض الربعيحممد بن احلسن أبو 
 ً طريقا)٢٠(املعروف بابن األخرم وعنه 

  حممد بن أمحد الرميل الداجوينأبو بكر 
 ًطريقا) ١٣(

  أبو العباس احلسن بن سعيد املطوعي
  طرق)٩(

 )طريقان(بن جعفر عبد العزيز  -

 ًطريقا) ١٥(احلاممي  -

 طرق) ٤ (النهرواين -

 )طريق (السعيدي -

 طرق) ٣(الواعظ  -

 )طريق( ابن العالف -

 )طريقان(الطربي  -

 طرق) ٥(الزيدي  -

 طرق) ٣(العلوي  -

 )طريق(الرقي  -

 طرق) ٤(زيد  -

 طرق) ٥(الشذائي  -

 طرق) ٣(القباب  -

 )طريق(ابن املوفق  -

 طرق) ٣(الكارزيني  -

 )طريق(ابن زالل  -

 )طريق(حممد بن عيل بن أمحد  -

 )طريق(حممد بن أمحد املعدل  -

 )طريق(حممد بن احلسن احلارثي  -

 )طريق(حممد بن عبد الرمحن بن جعفر  -

 )طريق(ابراهيم بن سعيد  -

 طرق) ٧(الداراين  -

 طرق) ٥(صالح  -

 طرق) ٣(السلمي  -

 )طريقان(الشذائي  -

 )طريقان(ابن مهران  -

 )طريق(اجلبني  -



 

 ١٥٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر


 

 مـن عـدة قراءة ابن عـامراختار اإلمام حممد بن اجلزري رمحه اهللا طرق 
 :كتب وهي 

 ت –أليب بكر أمحد بن موسى بن جماهد التميمي البغدادي  – كتاب السبعة. ١
 . ه٣٢٤

 ثم النيسابوري أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصبهاين – كتاب الغاية .٢
 . ه٣٨١ ت –
 أليب احلسن طاهر بـن عبـد املـنعم  بـن غلبـون :التذكرة يف القراءات الثامن. ٣

 .) ه٣٩٩:ت(
 – أليب القاسم عبد اجلبار بن أمحـد بـن عمـر الطرسـويس – كتاب املجتبى. ٤

 . ه٤٢٠ت
 –أليب حممد مكي بن أيب طالب القييس القريواين األندليس  – كتاب التبرصة.٥

 . ه٤٣٧ ت
أليب ): القراءات العرش وقراءة األعمش(الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة .٦

 .) ه٤٣٨ :ت(عيل احلسن بن حممد البغدادي املالكي 
 . ه٤٤٠ أليب العباس أمحد بن عامر بن أيب العباس املهدوي ت –كتاب اهلداية .٧
 .) ه٤٤٤:ت(  أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين:التيسري يف القراءات السبع .٨



 

 ١٦٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 أليب الفتح عبد الواحد بـن احلـسني بـن شـيطا :التذكار يف القراءات العرش.٩
 .) ه٤٤٥: ت(البغدادي 

 .) ه ٤٤٦ت ( أليب القاسم عبد الرمحن بن احلسن القرطبي – القاصد.١٠
ــوجيز.١١ ــزدا:ال ــن ي ــيل ب ــن ع ــيل احلــسن ب ــوازي د أليب ع ــز األه ــن هرم  ب

 .) ه٤٤٦:ت(

أليب احلسن عيل بن حممـد بـن  :ات العرش وقراءة األعمشاجلامع يف القراء.١٢
 .) ه٤٥٠ :ت(عيل بن فارس اخلياط البغدادي 

 –أليب الطاهر إسامعيل بن خلـف األنـصاري األندلـيس  – كتاب العنوان.١٣
 . ه٤٥٥ت

بن ا أليب القاسم يوسف :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.١٤
 .) ه٤٦٥:ت( املغريب عيل بن جبارة اهلذيل

  أليب معـرش عبـد الكـريم الطـربي– يف القراءات الـثامن كتاب التلخيص .١٥
 . ه٤٧٨الشافعي ت 

أليب إسامعيل موسى بن احلسني بن إسامعيل بـن موسـى - كتاب الروضة .١٦
 . ه٤٨٠ت  املعدل

 أليب طاهر أمحد بن عـيل بـن سـوار البغـدادي :املستنري يف القراءات العرش.١٧
 .) ه٤٩٦:ت(
أليب عــيل احلــسن بــن خلــف بــن بليمــة القــريواين  :تلخــيص العبــارات. ١٨

 .) ه٥١٤:ت(



 

 ١٦١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

أليب القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر  :التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع. ١٩
 . ) ه٥١٦ :ت(بن عتيق الصقيل املعروف بالفحام 

يس الواسـطي ِالنَر القاَْدنُ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:اإلرشاد يف العرش.٢٠
 .) ه٥٢١: ت(

ار القالنـيس الواسـطي َدْنـُ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:الكفاية الكربى.٢١
 . ) ه٥٢١: ت(

املبهج يف القراءات الثامن وقراءة ابـن حميـصن واألعمـش واختيـار خلـف .٢٢
 أليب حممد عبد اهللا بـن عـيل املعـروف بـسبط اخليـاط البغـدادي :واليزيدي

 .) ه٥٤١:ت(

 أليب الكرم املبارك بـن احلـسن : املصباح الزاهر يف القراءات العرش البواهر.٢٣
 ). ه٥٥٠:ت(بن فتحان الشهرزوري ا

 أليب العالء احلـسن بـن أمحـد العطـار :غاية االختصار يف القراءات العرش.٢٤
 . ) ه٥٦٩ :ت(اهلمذاين 

 حممد القاسم بن فريه لإلمام أيب ):متن الشاطبية(حرز األماين ووجه التهاين .٢٥
 .) ه ٥٩٠ :ت(الشاطبي 

 .) ه ٦٣٦ت (أليب القاسم عبد الرمحن بن إسامعيل الصفراوي  - اإلعالن.٢٦
 .ًواليك ما ذكرته هذه الكتب من طرق قراءة ابن عامر مبينا يف اجلدول التايل

 



 

 ١٦٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 



 

 احللواين )إسامعيل بن احلويرس(، )أمحد بن مامويه(، )حممد البيساين(

 احلسني بن عيل اجلامل حممد بن عبدان

 الشاطبية - زيد بن عيل أمحد الشذائي

 التيسري -

 الكامل -

 الكفاية الكربى -

 اإلعالن -

 بىاملجت -

 العنوان -

 القاصد -

 تلخيص العبارات -

 روضة املعدل -

 املبهج -

 اإلعالن -

 الكامل -

 الكامل -

 املصباح -

 التجريد -

 املبهج -

 تلخيص العبارات -

 السبعة يف القراءات -

 حممد بن أمحد الداجوين الرميل

 املصباح -

 الكامل -

 املستنري -

 لتجريدا -

 اجلامع -

 روضة املالكي -

 روضة املعدل -

 الكفاية الكربى -

 الغاية أليب العالء -



 
 

 هارون بن موسى األخفش حممد بن موسى الصوري

  بن أمحد الرميل الداجوينحممد احلسن بن سعيد املطوعي حممد بن النرض الربعي حممد بن احلسن النقاش

 الشاطبية -
 التيسري -
 الكفاية الكربى -
 غاية االختصار -
 التذكار -
 املصباح -
 تلخيص ايب معرش -
 تلخيص ابن بليمة -
 روضة املالكي -
 التجريد -
 اجلامع -
 الكامل -
 املستنري -
 اإلرشاد -

 املبهج -

 املصباح -

 الكامل -

 يب معرشأختليص  -

 الكامل -

 املستنري -

 املبهج -

 امعاجل -

 روضة املالكي -

 طريق الداين -

 الكفاية الكربى -

 غاية االختصار -

 اإلرشاد -

 الكامل -

 هداية املهراوي -

 تلخيص ابن بليمة -

 املبهج -

 غاية االختصار -

 الغاية البن مهران -

 التذكرة -

 التبرصة -

 الوجيز -



 

 ١٦٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر


 

ها ئارق  ضمنابن عامرة ءراقن الكتب  املؤلفة يف القراءات والتي ذكرت  أمع 
مـور التـي يمكـن هنـا اختلفـت يف بعـض األأال إصـول فقت يف كثري من األتا

 :ىل قسمني  إتقسيمها 
 :وهي ) ياتلالك(صول  األً:والأ

 
 ).  حركات٤التوسط ( يف الشاطبية : ابن عامر: املد املنفصل .١

 . التوسطالقرص أو فويق القرص أو: هشام ،ة بما يف الطيأ
 .التوسط أو اإلشباع:                         ابن ذكوان

  ). حركات٤التوسط (   يف الشاطبية: ابن عامر :املد املتصل .٢
 . حركات٦شباع و اإلأ ، حركات٤ التوسط: يبةما يف الطأ

  )منفصل،متصل( :التقاء املدين
 ).٦ ،٤( ،)٤،٤(،)٦ ،٣(،)٦، ٢(،)٤ ،٢( :هشام

 .)٦،٦( ،)٦، ٤(،)٤،٤( :ابن ذكوان
                                          

 . وما بعدها ٣٧٨ص١طيبة النرش للنويري ج  وما بعدها ، رشح ٢٤٧ ص١ انظر النرش ج)١(
 . ٣٦٨ ص١إبراهيم سامل  ج  انظر فريدة الدهر ملحمد)٢(



 

 ١٦٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

٣ .﴿   ﴾]١:مريم[، ﴿  ﴾]٢:الشورى[ 

 .٦، ٤ متد العني يف الشاطبية :ابن عامر 
 .٦، ٤، ٢ العني  ياءمتد : يبةما يف الطأ
 

 •﴿ ﴾ ]املوضعني٧٥:ل عمرانآ [،﴿ ﴾ ]٢٠:الشورى[ ]١٤٥:ل عمرانآ[،﴿ ﴾  
﴿  ﴾ ]١١٥:النساء[، ﴿  ﴾ ]٥٢:النور[، ﴿  ﴾ ]٢٨:النمل[. 

 .كرس اهلاء مع الصلة.٢   كرس اهلاء دون صلة.١: هشام الشاطبية وجهان
 .سكون اهلاء.٣وجها الشاطبية       .٢.+١:جهالطيبة ثالثة أو

 . كرس اهلاء مع الصلة:الشاطبية ابن ذكوان
  .كرس اهلاء مع الصلة.٢   كرس اهلاء دون صلة.١: الطيبة وجهان

 • ﴿  ﴾ ]٧:الزمر[.  
 ضم اهلاء مع الصلة: ابن ذكوان الشاطبية

  .صلةضم اهلاء دون .٢  ضم اهلاء مع صلة.١:الطيبة وجهان

                                          
القـرص ) العـني( ومن كتاب الكفاية أليب العز القالنيس من طريق احلاممـي البـن ذكـوان لـه يف )١(

 . ٣٦٨ ص١انظر فريدة الدهر ملحمد إبراهيم سامل   ج. والتوسط
 . ٢٤٠ ص١العرش البن اجلزري ج النرش يف القراءات )٢(
 . ٢٤٣ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(



 

 ١٦٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

• ﴿    ﴾ ]٣٦:الشعراء[و ]١١١:األعراف[ 
  باهلمز وضم اهلاء مع الصلة :هشام الشاطبية
  ضم اهلاء دون صلة.٢ ضم اهلاء مع صلة.١: الطيبة وجهان

• ﴿  ﴾  ]٧:البلد[. 
 ضم اهلاء مع الصلة  :هشام الشاطبية
  .إسكان اهلاء.٢  ضم اهلاء وصلتها.١:الطيبة وجهان

• ﴿  ﴾ ]٨ ،٧:الزلزلة[. 
  سكون اهلاء :هشام الشاطبية
 .ضم اهلاء مع الصلة.٢  سكون اهلاء.١:الطيبة وجهان 

 
﴿إدغام ذال إذ يف الدال نحو       ﴾ ]٥٢:احلجر[. 

 .دغاماإل: ابن ذكوان الشاطبية
 .االظهار.٢  االدغام.١: الطيبة وجهان

                                          
 . ٢٤٤ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 . ٢٤٤ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 . ٢٤٤ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
 . ٣ ص٢البن اجلزري ج النرش يف القراءات العرش )٤(



 

 ١٦٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

﴿ :اء التأنيث وبعـدها ثـاء نحـو ت •      ﴾ ]٩٥:هـود[، ﴿      ﴾ 
 .دغاماإل: ابن ذكوان الشاطبية. حيث وقع

 .االظهار.٢ دغاماإل.١:الطيبة وجهان 

﴿ يف الصادع مالتاء  •        ﴾ ]٤٠:جاحل[.  
 .ظهارإ: هشام الشاطبية

   .دغامإ.٢  ظهارإ.١: الطيبة وجهان            

﴿  يفسني الع مالتاء  •       ﴾ ]فقط]٢٦١:البقرة . 
 .ظهارإ:  الشاطبيةمراعابن 

  .دغامإ.٢  ظهارإ.١:الطيبة وجهان 

﴿نحو  ) سجز( تاء التأنيث مع حروف  •      ﴾ ]١٢٤:التوبـة[، ﴿    

    ﴾ ]٥٦:النساء[، ﴿       ﴾ ]٩٧:اإلرساء[. 
 .ظهارإ: هشام الشاطبية
  .دغامإ.٢  ظهارإ.١: الطيبة وجهان 

                                          
 .١٨، منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص ٥ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 .٨ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 . ٦ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
 . ٥ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٤(



 

 ١٦٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

﴿يف ) الظاء ( مع ) قد ( دال  •      ﴾ ]٢٤:ص[ 
 .ظهارإ: هشام الشاطبية
 .ظهارإ.٢ دغام إ.١: الطيبة وجهان 

 ) ت ث ز س ط ظ ( مع حروف ) بل ( و ) هل ( الم  •
﴿ :نحــــو     ﴾ ]٨:احلاقــــة[، ﴿    ﴾ ]٣٦:املطففــــني[، ﴿    ﴾ 

ــد[ ﴿ ،]٣٣:الرع     ﴾ ]٨٣:يوســف[، ﴿    ﴾ ]ــساء ﴿ ،]١٥٥:الن     ﴾ 
 .]١٢:الفتح[

 .دغامإ: هشام الشاطبية
 .ظهارإ.٢  دغامإ.١:الطيبة وجهان 

• ﴿      ﴾ ]١٦:الرعد[. 
 .ظهارإ: هشام الشاطبية
 .ظهارإ.٢  دغامإ.١:الطيبة وجهان 

﴿ :الباء عند الفاء نحو •      ﴾ ]٦٣:رساءاإل[. 
 .ظهارإ: هشام الشاطبية
 .دغامإ .٢  ظهارإ .١:الطيبة وجهان 

                                          
 . ٤ ص٢يف القراءات العرش البن اجلزري ج النرش )١(
 . ٦ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 . ٨ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
 . ٨ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٤(



 

 ١٧٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

﴿ :يفالذال يف التاء  •      ﴾ ]٩٦:طه[. 
 .ظهارإ: هشام الشاطبية
 .دغامإ .٢  ظهارإ .١:الطيبة وجهان 

﴿:يفالذال يف التاء  •  ﴾ ]٢٠:الدخان[ ،]٢٧:غافر[. 
 ظهارإ: هشام الشاطبية
 .دغامإ .٢  ظهارإ .١:الطيبة وجهان 

﴿ يفالثاء يف التاء  •      ﴾ ]٧٢:الزخرف[ ،]٤٣:األعراف[. 
 .ظهارإ: ابن ذكوان الشاطبية

 .دغامإ .٢  ظهارإ .١:الطيبة وجهان 
• ﴿        ﴾ ]و ]١:يس﴿       ﴾ ]١:القلم[. 

 .دغامإ: ابن ذكوان الشاطبية
 .رظهاإ.٢  دغامإ.١:الطيبة وجهان 

﴿يف الثاء يف الذال  •       ﴾ ]١٧٦:األعراف[. 
 .ظهارإ: هشام الشاطبية
 .دغامإ .٢  ظهارإ .١:الطيبة وجهان 

                                          
 . ١٣ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 . ١٣ ص٢رش البن اجلزري ج النرش يف القراءات الع)٢(
 . ١٤ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
 . ١٢ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٤(
 . ١٢ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٥(



 

 ١٧١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
 )  أوالمها مفتوحة والثانية جمرورة(كررة يف كلمة الراء امل
﴿ :نحو              ﴾ ]٦٢:ص[، ﴿     ﴾ ]٣٩:غافر[، ﴿  

       ﴾ ]١٨:املطففني[. 
 .بالفتح: ابن ذكوان الشاطبية

 .إمالة.٢  فتح. ١:الطيبة وجهان 
 حيثام وقع ) ملقصورة أو املمدودة املسبوقة بالراء األلف ا( ذوات الراء  •

﴿ :نحو                 ﴾ ]١١٣:البقرة[. 
 .بالفتح: ابن ذكوان الشاطبية

 .إمالة.٢  فتح. ١:الطيبة وجهان 
وتكون إما منقلبة عـن ) األلف املقصورة أو املمدودة املسبوقة بالراء(ذوات الراء  •

﴿ نحو ،و الف التأنيثياء أ         ﴾ ]٢٢:الرعد[. 
 .بالفتح: ابن ذكوان الشاطبية

 .إمالة.٢  فتح. ١:الطيبة وجهان 
•  ﴿⇓ ﴾ ]٥٣:حزاباأل[. 

 .مالةباإل:  الشاطبيةهشام
 .فتح .٢  إمالة. ١:الطيبة وجهان 

                                          
 .٢٠ منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص،٣٦ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(



 

 ١٧٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

• ﴿ –﴾،﴿ ©﴾حيث وقع . 
 .بالفتح: هشام الشاطبية

 .إمالة.٢  فتح. ١:يبة وجهان الط
• ﴿ ﴾ وقعفيك . 

  .بالفتح: هشام الشاطبية
 .إمالة.٢  فتح. ١:الطيبة وجهان 

•  ﴿ ﴾ ]١٠:الشمس[ ،]١١١ ، ٦١:طه[ ،]١٥:ابراهيم[. 
 .بالفتح: ابن عامر الشاطبية

 .مالةاإل.٢  فتحال. ١:الطيبة وجهان 
• ﴿  ﴾  متحـرك وغـري متـصل بـضمري نحـوحيث وقع إذا كان بعـده:﴿   

    ﴾ ]٧٦:األنعام[. 
 .الراء واهلمزة فتح: هشام الشاطبية
 .إمالة الراء واهلمزة .٢  الراء واهلمزة فتح. ١:الطيبة وجهان 

 .إمالة الراء واهلمزة: ابن ذكوان الشاطبية
  .مزةفتح الراء و إمالة واهل.٣فتحهام .٢ تهام إمال.١:وجه ثالثة أالطيبة 

                                          
 . ٤٦ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 . ٤٥ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 . ٤٦ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
 . ٣٥ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٤(



 

 ١٧٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

• ﴿  ﴾  إذا كان بعدها ضمري متصل يف﴿   ﴾ ]١٠:النمل[، ﴿        ﴾ 
﴿ ،]٤٠:النمل[   ﴾ ]٤٤:النمل[. 

 .بالفتح: هشام الشاطبية
 .اإلمالة .٢   الفتح.١:الطيبة وجهان 

 .إمالتهام.٢ فتح الراء واهلمزة.١:ابن ذكوان الشاطبية وجهان
 .إمالة اهلمزة فقط.٣وجها الشاطبية . ٢+١:أوجه الطيبة ثالثة 

﴿إذا وقع بعد  •  ﴾ ساكن نحو: ﴿       ﴾ ]٧٧:األنعام[. 
 .الشاطبية و الطيبة بالفتح: ًابن عامر وصال

 .فتح الراء و إمالة واهلمزة.٢ إمالة الراء واهلمزة.١: وجهان :ًالطيبة وقفا
•  ﴿   ﴾ واملنكر حيثام ورد بالياء املعرف . 

 .بالفتح: ابن ذكوان الشاطبية
 .مالةاإل.٢  فتحال. ١:الطيبة وجهان 

• ﴿      ﴾ ]١٤:الصف[ ،]١١١:املائدة[. 
 .بالفتح: ابن ذكوان الشاطبية

 .مالةاإل.٢  فتحال. ١:الطيبة وجهان 
                                          

 . ٣٥ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 . ٤٧ ص٢القراءات العرش البن اجلزري ج النرش يف )٢(
 . ٤٩ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(



 

 ١٧٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

• ﴿    ﴾ ]١٥:حممد[ ،]٤٦:الصافات[ ،]٦٦:النحل[. 
 .بالفتح: ابن ذكوان الشاطبية

 .مالةاإل.٢  فتحال. ١:الطيبة وجهان 
• ﴿   ﴾ ]٨٨:يوسف[. 

 .بالفتح: ابن ذكوان الشاطبية
 .مالةاإل.٢  فتحال. ١:الطيبة وجهان 

• ﴿ ∼ ﴾ ]١:مريم[. 
 .إمالةياء ال: هشام الشاطبية
 .فتحال .٢  مالةاإل .١:الطيبة وجهان 

• ﴿  ﴾ ]١:النحل[. 
 .بالفتح: ابن ذكوان الشاطبية

 . مالةاإل .٢ فتحال .١:الطيبة وجهان 
• ﴿   ﴾ ]١٣:االرساء[ 

 .بالفتح: ابن ذكوان الشاطبية
 . مالةاإل .٢ فتحال .١:الطيبة وجهان 

                                          
 . ٥٠ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 . ٣٣ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 . ٥٢ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
 . ٣٣ ص٢عرش البن اجلزري ج النرش يف القراءات ال)٤(
 . ٣٣ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٥(



 

 ١٧٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

• ﴿ ±  ﴾ ]٧٣:يس[ 
 .إمالة: هشام الشاطبية

 .بالفتح: ابن ذكوان الشاطبية
 . مالةاإل .٢ فتحال .١ :ابن عامر وجهان الطيبة 

• ﴿  ∫﴾ ] ٥:الغاشية[ 
 .إمالة: هشام الشاطبية
 . مالةاإل .٢ فتحال .١:الطيبة وجهان 

• ﴿  ∅﴾ ] ٥ ،٣:الكافرون[، ﴿ ∅﴾ ] ٤:الكافرون[ 
 .إمالة: هشام الشاطبية
 . فتحال .٢  مالةاإل .١:الطيبة وجهان 

 
 :إذا كانت األوىل مفتوحة والثانية مفتوحة

  الثانية أو تسهيلهاقيقإدخال ألف بني اهلمزتني مع حت:هشام الشاطبية وجهان

                                          
 . ٥٠ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 . ٥٠ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 . ٥٠ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(



 

 ١٧٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 الوجهان السابقان.٢+١:الطيبة ثالثة أوجه 
 التحقيق مع عدم اإلدخال.٣

• ﴿    ﴾ ]٦١:االرساء[ 
 التحقيق مع عدم اإلدخال: ابن ذكوان الشاطبية

 التحقيق مع عدم اإلدخال وهو املقدم.١:طيبة وجهان ال
  .تسهيل الثانية مع عدم اإلدخال.٢         

• ﴿    ﴾ ]٤٤:فصلت[ 
 .مهزة واحدة حمققة: هشام الشاطبية

  .كحفص.٣ مهزتان حمققتان.٢  مهزة واحدة.١:وجه ثالثة أالطيبة 

 • ﴿ σ   ﴾ ]١٤:القلم[، ﴿   σ ﴾ ]٤٤:فصلت[  

 .تسهيل الثانية بدون إدخال: ابن ذكوان الشاطبية
 .تسهيل الثانية بدون إدخال.١:الطيبة وجهان 
 .تسهيل الثانية مع اإلدخال.٢           

                                          
 . ٢٨٣ ص١زري ج النرش يف القراءات العرش البن اجل)١(
 . ٢٨٥ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 . ٢٨٦ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(



 

 ١٧٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

• ﴿   ﴾ ]٢٠:األحقاف[ 
 .التحقيق والتسهيل مع اإلدخال:  وجهانهشام الشاطبية

 .ابقانالوجهان الس.٢+١:الطيبة ثالثة أوجه 
 . مع عدم اإلدخالليسهالت.٣                 

• ﴿    ﴾ ]٩:فصلت[ 
 .التحقيق والتسهيل مع اإلدخال: هشام الشاطبية وجهان

 الوجهان السابقان.٢+١:الطيبة ثالثة أوجه 
 .التحقيق مع عدم اإلدخال.٣             

• ﴿  σ ﴾ ]٤٩:الشعراء[ ،]٧١:طه[ ،]١٢٣:األعراف[ 
 .تسهيل الثانية: هشام الشاطبية 
  .حتقيق الثانية.٢ تسهيل الثانية.١:الطيبة وجهان

• ﴿      ﴾ ] ١٥:نرامعآل[ 
 . وعدمهالتحقيق مع اإلدخال ٢، ١:هشام الشاطبية وجهان

 .التسهيل مع اإلدخال .٣ السابقان ٢، ١:  ثالثة أوجهالطيبة

                                          
 . ٢٨٦ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 . ٢٨٨ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 . ٢٨٧ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
 . ٢٨٩ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٤(



 

 ١٧٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

• ﴿     ﴾ ]٩٠:األنعام[ 
 .كرس اهلاء مع الصلة: ابن ذكوان الشاطبية

 كرس اهلاء مع الصلة.١:الطيبة وجهان 
 .كرس اهلاء بدون صلة.٢           

 
• ﴿   ﴾ ]٤١:غافر[ 

 .سكان الياءإ: ابن ذكوان الشاطبية
  .فتحها.٢  اسكان الياء.١:الطيبة وجهان 

•  ﴿      ﴾ ]٢٣:ص[ 
 .سكانباال: لشاطبيةهشام ا

 .االسكان.٢  الفتح.١:الطيبة وجهان 
• ﴿    ﴾ ]٢٠:النمل[ ،﴿     ﴾ ]٢٢:يس[ 

  .بالفتح: هشام الشاطبية
  .االسكان.٢  الفتح.١:الطيبة وجهان 

                                          
 . ١٠٦ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 . ١٢٤ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 . ١٣١ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
 . ١٣٢ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٤(



 

 ١٧٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

• ﴿       ﴾ ]٦٢:هود[ 
 .سكانباال: هشام الشاطبية
 .لفتحا .٢  االسكان .١:الطيبة وجهان 

 
• ﴿   ﴾ ]١٩٥:األعراف[ 

 .ً ووقفاًاثبات الياء الساكنة وصال: هشام الشاطبية
 .حذف.٢  اثبات.١:الطيبة وجهان 

• ﴿    ﴾ األلفيف املواضع الثالثة وثالثون التي قرأها هشام ب. 
 ملواضع بالياءوبقية ا)الياء واأللف(البقرة بوجهني : ابن ذكوان الشاطبية

 . يف املواضع الثالثة وثالثون)الياء واأللف(بوجهني :  الطيبة

 
 .غنة الشاطبية ال :عامر ابن 

 .ا وعدمهغنةال: الطيبة وجهان
تدغم فيهـا إدغـام ) الم أو راء( إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين وذلك
 : كتانومقدار الغنة حر بغنة ناقص

                                          
 .٢٦، منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص١٢٥ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 . ١٣٩ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 . ١٦٦ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
  .٢٢ ،١٩ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٤(



 

 ١٨٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 :مع مالحظة
﴿ تفخيم الغنة إذا وقعت قبل الراء املفتوحة مثل •      ﴾]١٧٣:البقرة[. 

﴿أو املضمومة  مثل     ﴾ ]٧٢:ص[ 

﴿وترقق الغنة قبل الراء املكـسورة  مثـل  •      ﴾ ]٦٠:البقـرة[،قبـل  و
﴿مثل ًدائام الالم          ﴾ ]٢:البقرة[. 

﴿ًوتكون الغنة يف املقطوع رسام مثل •             ﴾ ]٢٦:هـود[ ﴿  

            ﴾ ]ًوال  تكون الغنـة يف املوصـول رسـام مثـل  .]٥:البلد
﴿            ﴾]٢:هود[ ﴿           ﴾ ]٣:القيامة[. 

 
  ال سكت:ابن ذكوان الشاطبية : السكت

 .، كام يف التفصيل التايلالسكت وعدمه: الطيبة وجهان

  
الكلمـة التاليـة  ولأمهـزة يف  ذا وقع ساكن يف هناية كلمـة وجـاء بعـدهإ ذلكو

 .، وذلك لبيان اهلمز وحتقيقه الساكن قبل اهلمزة احلرفنسكت سكتة لطيفة عىل
ً هو قطع الصوت عىل الكلمة القرآنية زمنا يسريا دون تنفس بنيـة :والسكت ً

 . مواصلة القراءة 
                                          

 .٣٢٨ ص١النرش ابن اجلزري ج )١(



 

 ١٨١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

اليـاء ووحرفـا اللـني الـواو  ، احلـرف الـصحيح الـساكن :بالساكند راوامل
 .الساكنان بعد فتح 
  . تان حركومقدارالسكت

﴿ الساكن الصحيحعىل مثال              ﴾]١:يةالغاش[. 
 ﴿ :ذا كان حرف لنيإمثال عىل السكت عىل الساكن       ﴾]٢٧:املائدة[. 
﴿: مثال عىل السكت عىل التنوين              ﴾]١٤:البقرة[ .  

﴿:بعدها مهزول التعريف ا  عىل السكتمثال              ﴾ ]١٠:الرمحن[ 
﴿ كلمة يف الساكنة الياء ىلع السكت وكذلك  ﴾ الكلمة هذه كانت سواء: 

﴿ كقوله تعاىل                         ﴾]١١:الشورى[. 
﴿  مثلةو جمرورأ                 ﴾ ]٤٩:القمر[. 
و أجـرورة بالـسكون املحـض و املأ املرفوعـة )يشء( ذا وقفنا عـىل كلمـةإو
وجيـوز ،  وذلـك بـسبب التقـاء الـساكنني؛يمتنع السكت عنـدهاإنه شامم فباإل

 .مذا وقفنا عليهام بالروإالسكت عىل هاتني الكلمتني 
 ﴿ :كقوله تعاىل :نصوبةامل أما                        ﴾ 

  .ًووقفا ًوصالسكت عليها في ]٨٢:يس[
 . اهلمزة يف كلمة واحدةبعده الساكن وجاءذا إ ًيضاأويمتنع السكت اخلاص   

﴿  مثـل حرف مدذا كان احلرف الساكنإوالعام ويمتنع السكت اخلاص    

            ﴾]١:الكوثر[ 



 

 ١٨٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
 ، والـساكن املفـصول ،ء ويش، اهلمـزة بـلوهو السكت عىل ال التعريـف ق

ذا جاء ساكن صـحيح و بعـده مهـزة يف كلمـة واحـدة إف. املوصولالساكنو
   .لطيفة ىل الساكن قبل اهلمزة سكتةع تنسك

ـــــــــال ﴿ مث              ﴾، ﴿    ﴾، ﴿   ﴾، ﴿    ﴾،  
﴿   ﴾. 

  حاليمتنع السكت نهإ بعد ساكن ف مهز متطرفوقعذا إنه أوجيب مالحظة  
 .السكت أما إذا وقفنا بالروم فيجوز .شامم و باإلأوقف بالسكون املحض ال

﴿ ما كلمةأ    ﴾ ]ًًفيجوز فيها السكت وصال ]٢٥:النمل ً ً .   

  . فيهومخرها منصوب و ال رآن  فيمتنع السكت ألًما وقفاأ
 

  : ومن بعض طرق الطيبة جيوز التكبري مثل،)ال( ورمزه يف الشاطبية ال تكبري
خـر الـضحى إىل آ من ).خ(ورمزه  واخر سور اخلتمألالتكبري اخلاص  -أ

 .آخر الناس
                                          

 الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة للحسن بن حممد بن إبراهيم البغدادي املالكي، حتقيق  )١(
 .٣٢٥ص١بن اجلزري جال  يف القراءات العرشالنرش، ٣٣٥ ص١مصطفى عدنان ج. د

  .، واخلتم أي حال ختم املصحفسور اخلتم من الضحى إىل الناس )٢(



 

 ١٨٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 مـن أول الـرشح إىل ).ص(ورمـزه وائل سور اخلتم أل التكبري اخلاص -ب
 .أول الناس

 إىل احتةالف من )ع( ورمزه براءة عدا القرآن من سورة كل ولأل العام التكبري  - ج

 .الناس
 ×حي تأخر عـن رسـول اهللا وذكر بعض العلامء أن ال :سبب ورود التكبري

(زل جربيل بسورة ـ فن،ًفقال املرشكون إن حممدا قد ودعه ربه وقاله   (، 
 . هللا تبارك وتعاىلً شكرا×فلام فرغ جربيل من قراءة السورة كرب النبي 

 . غريهاسواء كان يف الصالة أم سنة  :حكمه
  .، وعدم التكبري هو املقدمثبت التكبري له جواز التكبري وعدمهأومجيع من 

سمعت عكرمة بن أيب سليامن يقول قرأت ( :ودليل سنيته ما رواه البزي  قال
عىل إسامعيل بن عبد اهللا املالكي فلام بلغت والضحى قال يل كرب عند خامتة كـل 

 بن كثري فلام بلغت والضحى قال يل كرب سورة حتى ختتم فإين قرأت عىل عبد اهللا
عند خامتة كل سورة حتى ختتم وأخربه أنه قرأ عىل جماهد فأمره بذلك وأخربه أن 

 × ابن عباس أمره بذلك وأخربه أن أيب بن كعب أمره بذلك  وأخربه أن الرسول
 .رواه احلاكم) أمره بذلك

 مـن ةفقـد تركـت سـنإن تركت التكبري (قال يل اإلمام الشافعي : قال البزي
 )×سنن رسول اهللا 

                                          
 . وما بعدها٣٠٣ ص٢النرش ابن اجلزري ج )١(
 .٣١٧ ص٢نرش ابن اجلزري جال )٢(



 

 ١٨٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 . فقط ) اهللا أكرب(صيغته أن ىل إ ذهب اجلمهور :صيغته
 ) .ه إال اهللا واهللا أكربلال إ(وزاد بعض العلامء التهليل قبل التكبري 

 .)ه إال اهللا واهللا أكرب وهللا احلمدلال إ(  التكبري عد بحميدوزاد بعض العلامء الت
 مع احلمدلة ال يفصل بعضه عن بعض بل يوصل مجلـة والتهليل مع التكبري

 .وال جتوز احلمدلة مع التكبري إال أن يكون التهليل معها واحدة ،

 :مخسة أوجه ، وجه اجلائزة بني السورتني مع التكبرياأل
  أي قطع آخر السورة عن التكبـري عـن البـسملة عـن أول:قطع اجلميع  -١

 . السورة التالية

﴿ :مثال                ﴾ •    •  

• ﴿             ﴾. 
 ول الـسورةأخر السورة  بالتكبري بالبسملة بـآي وصل أ: وصل اجلميع -٢
 .التالية

                                          
 .٣٢٠ ص٢النرش ابن اجلزري ج )١(
الثابت عن رواية البزي من طريق الشاطبية التكبري فقط، انظر أشهر املصطلحات حممد احلفيـان  )٢(

  .٢٧٤ص 
 .٣٢٦ ص٢النرش ابن اجلزري ج )٣(
 .٣٢٥ ص٢النرش ابن اجلزري ج ،واخر سور اخلتمالتكبري اخلاص أليف حالة  )٤(
 .٣٢٤ ص٢لنرش ابن اجلزري جا )٥(
 .٣٢٤ ص٢النرش ابن اجلزري ج )٦(



 

 ١٨٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

﴿ :مثال            ﴾        ﴿  

      ﴾. 
 حتريك الساكن األول بالكرس عند وصله بـالتكبري للـتخلص مـن ويالحظ

 .التقاء الساكنني، ويلزم منه ترقيق الم لفظ اجلاللة
قف عليه ثم البسملة مع الوقف عليها وخر السورة بالتكبري ثم الآ وصل -٣

 .ثم االبتداء بالسورة التالية
ـــــــــــــــــــــــال ﴿ :مث                     ﴾      
 ﴿          ﴾. 

عنـد وصـله بـالتكبري ) صلة هـاء الـضمري( حذف الساكن األول ويالحظ
 .للتخلص من التقاء الساكنني

 عن التكبري والوقـف عليـه ثـم وصـل  والوقف عليهاخر السورةآ قطع -٤
 .ول السورة التاليةألة  بمالبس

﴿ :مثال                ﴾ •     •   
﴿                  ﴾.  

ول السورة أخر السورة بالتكبري والوقف عليه ثم وصل البسملة بآ وصل -٥
 .التالية

                                          
 .٣٢٣ ص٢النرش ابن اجلزري ج )١(
 .٣٢٤ ص٢النرش ابن اجلزري ج )٢(
 .٣٢٢ ص٢النرش ابن اجلزري ج )٣(



 

 ١٨٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

ــال  ﴿ :مث                ﴾     •   
﴿             ﴾.حتريك الساكن األول بالكرس عنـد وصـله  ويالحظ 

 .بالتكبري للتخلص من التقاء الساكنني، ويلزم منه ترقيق الم لفظ اجلاللة
 .  سورة كرب وقطع القراءة أي عىل آخر قراءته قطع القارئوإذا أراد -
ري بالبسملة والوقف عليها ألن يف ذلـك  ال جيوز وصل آخر السورة بالتكب-

  .إهيام بأن البسملة آلخر السورة
 ال جيوز الوقف عىل آخر السورة ووصل التكبري بالبسملة بأول السورة ألن -

 .يف ذلك إهيام بأن التكبري ألول  السورة
 

                                          
 .٣٢٨ ص٢النرش ابن اجلزري ج )١(



 

 ١٨٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
 

 
 الطيبة شاطبيةالـ مةالكل اآلية

١٠٦   
  األوىلضم النون

 وكرس السني
 كالشاطبية. ١: وجهانهشام 

 (كحفص. ٢  ( 

 
 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية

١٨٤      ءاب بالماهش 
 ءاببال. ١: وجهان

 (كحفص. ٢    ( 

 
 الطيبة طبيةشاالـ الكلمة اآلية

٦٩   ابن ذكوان بالصاد 
 بالصاد. ١: وجهان

 بالسني. ٢ 

 
 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية

٢٣   هشام فتح التاء 
 فتحبال. ١: وجهان

 )(ضمبال. ٢ 



 

 ١٨٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية

٤٩   هشام فتح اخلاء 
 فتحبال. ١: وجهان

(كرسبال. ٢   ( 

 
 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية

٣٧      بالصاد. ١: وجهان ابن ذكوان بالصاد 
 بالسني. ٢ 

 
 الطيبة شاطبيةالـ الكلمة اآلية
٢٢     بالصاد. ١: وجهان ابن ذكوان بالصاد 

 بالسني. ٢ 
 



 

 ١٩٩  عامرزاد السائر إىل قراءة ابن

 
وهو عـد مـصحف الكوفـة، وعليـه الكوفيـون عاصـم ومحـزة : الكويفالعد.١

والكسائي وخلف العارش، ورسمت عليـه املـصاحف بروايـة حفـص عـن 
ِّعاصم، واتبع يف عد آياته طريقة الكوفيني عن أيب عبد الـرمحن عبـد اهللا بـن  َُّ ِ

 .آية) ٦٢٣٦( آي القرآن عندهم حبيب السلمي عن عيل بن أيب طالب، وعد
ُّوهو عد مصحف الشام، وهو ما رواه أبو عمرو الداين بـسنده :شاميالعد ال.٢

 عن ابن ذكوان، وعن احللواين عـن هـشام، عن هارون بن موسى األخفش
، عن أيوب بن متيم الدمشقي، عن حييى بن احلارث ورواه هشام وابن ذكوان 

ُ،  وعدد آي القرآن عـىل   أيب الدرداء الذماري، عن عبد اهللا بن عامر عن َ
 .آية) ٦٢٢٦(طريقته 

 .الوقف عىل رأس اآلية سنة، وجيب أن ال يقطع القارئ قراءته إال عىل رأس آيةو

 



 

 ٢٠٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
 من يعدها  آية رأس اآلية السورة

 سورة الفاحتة         

 
 الشاميها الكويف آية ومل يعدها عد

 سورة الفاحتة       ومل يعدها الكويف٦ آية رقم الشاميعند  

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة البقرة

 سورة البقرة       ومل يعدها الكويف٩ آية رقم الشاميعند  

 سورة البقرة    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة آل عمران

 سورة آل عمران        
 

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة آل عمران    يف ومل يعدها الكو٢ آية رقم الشاميعند 

 سورة آل عمران    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

  ومل يعدها الكويف٩٠ آية رقم الشاميعند   سورة آل عمران

  سورة آل عمران    ومل يعدها الكويف٩٦ آية رقم الشاميعند  

 سورة النساء       
ــة رقــم الــشامينــد ع  ومل يعــدها ١٧٣ آي

 الكويف



 

 ٢٠١  عامرزاد السائر إىل قراءة ابن

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة املائدة    ومل يعدها الكويف١ آية رقم الشاميعند  

  ومل يعدها الكويف١٦ آية رقم الشاميعند    سورة املائدة

 سورة األنعام     الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة األنعام   ومل يعدها الكويف ٧٢ آية رقم الشاميعند 

 سورة األنعام   
ــة رقــم الــشاميعنــد   ومل يعــدها ١٦١ آي
 الكويف

 سورة األعراف    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة األعراف      ومل يعدها الكويف٢٨ آية رقم الشاميعند  
 افسورة األعر     الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة األنفال    ومل يعدها الكويف٣٦ آية رقم الشاميعند  

 سورة األنفال   ومل يعدها الكويف٤٣ آية رقم الشاميعند  

 سورة التوبة         يعدها الكويف ومل ٣٩ آية رقم الشاميعند 

  ومل يعدها الكويف٢٢ آية رقم الشاميعند      يونسسورة

 سورة يونس      الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة يونس          ومل يعدها الكويف٥٧ آية رقم الشاميعند  

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة هود
 ال خالف فيها  سورة يوسف



 

 ٢٠٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
  ومل يعدها الكويف٥ آية رقم الشاميعند   سورة الرعد

 سورة الرعد        ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم الشاميعند  

 سورة الرعد   كويف ومل يعدها ال١٨ آية رقم الشاميعند 

  سورة الرعد    ومل يعدها الكويف٢١ آية رقم الشاميعند  

 سورة إبراهيم   ومل يعدها الكويف١ آية رقم الشاميعند  

 سورة إبراهيم   ومل يعدها الكويف٦ آية رقم الشاميعند  

 سورة إبراهيم
      

    
  ومل يعدها الكويف٤٤قم  آية رالشاميعند 

 ال خالف فيها  سورة احلجر
 ال خالف فيها  سورة النحل
 سورة اإلرساء    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الكهف       الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

  سورة الكهف    الشاميكويف آية ومل يعدها عدها ال 

 سورة الكهف        الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الكهف   ومل يعدها الكويف٨٣ آية رقم الشاميعند  

  سورة الكهف        الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 



 

 ٢٠٣  عامرزاد السائر إىل قراءة ابن

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
  سورة الكهف        الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة مريم

  ومل يعدها الكويف٧٤ آية رقم الشاميعند   سورة مريم

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة طـه
 طـهسورة       يعدها الكويف ومل٣٨ آية رقم الشاميعند  
 طـهسورة           ومل يعدها الكويف٤٠ آية رقم الشاميعند  
 طـهسورة        ومل يعدها الكويف٤١ آية رقم الشاميعند  
 طـهسورة          يف ومل يعدها الكو٤٢ آية رقم الشاميعند 
 طـهسورة         ومل يعدها الكويف٥٠ آية رقم الشاميعند  
  طـهسورة         ومل يعدها الكويف٨١ آية رقم الشاميعند  

 سورة طـه    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة طـه

  سورة طـه
ــة رقــم الــشاميعنــد   ومل يعــدها ١٢٦ آي
 الكويف

 سورة طـه    
ــة رقــم الــشاميعنــد   ومل يعــدها ١٣٥ آي
 الكويف

 سورة األنبياء    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 



 

 ٢٠٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة احلج    الشامي آية ومل يعدها عدها الكويف 

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة احلج

 سورة احلج    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة احلج     الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة املؤمنون   مل يعدها الكويف و٤٥ آية رقم الشاميعند 
 ال خالف فيها  سورة النور

 ال خالف فيها  سورة الفرقان
 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الشعراء

  سورة الشعراء   ومل يعدها الكويف٤٨ آية رقم الشاميعند  

 ا الكويف ومل يعده٤٤ آية رقم الشاميعند   سورة النمل

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة القصص

  ومل يعدها الكويف٢٢ آية رقم الشاميعند   سورة القصص

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة العنكبوت

 ا الكويف ومل يعده٦٤ آية رقم الشاميعند     سورة العنكبوت

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة الروم

 سورة الروم    ومل يعدها الكويف٣عند الشامي آية رقم   



 

 ٢٠٥  عامرزاد السائر إىل قراءة ابن

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة لقامن

  الكويف ومل يعدها٣١عند الشامي آية رقم     سورة لقامن

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة السجدة

  ومل يعدها الكويف٩ آية رقم الشاميعند    سورة السجدة
 ال خالف فيها  سورة األحزاب

 سورة سبأ      ومل يعدها الكويف١٥ آية رقم الشاميعند  

  ومل يعدها الكويف٧ آية رقم الشاميعند    سورة فاطر

 سورة فاطر     الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة فاطر
    

  
  ومل يعدها الكويف٤٣ آية رقم الشاميعند 

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة يـس
 ال خالف فيها  سورة الصافات

 سورة ص    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة ص

 سورة الزمر   ومل يعدها الكويف٣ آية رقم الشاميعند  

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزمر



 

 ٢٠٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 الشاميا الكويف آية ومل يعدها عده   سورة الزمر

 سورة الزمر     الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة غافر

 سورة غافر    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة غافر   الكويف ومل يعدها١٤ آية رقم الشاميعند  

 سورة غافر    ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم الشاميعند  

 سورة غافر
        

   
  ومل يعدها الكويف٥٨ آية رقم الشاميعند 

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة فصلت

 سورة فصلت   الشامي يعدها عدها الكويف آية ومل 

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الشورى

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الشورى

 سورة الشورى       الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزخرف

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    نسورة الدخا

 سورة الدخان    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 



 

 ٢٠٧  عامرزاد السائر إىل قراءة ابن

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة الدخان     الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 ميالشاعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة اجلاثية

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    األحقاف سورة 

  حممدسورة    ومل يعدها الكويف٤ آية رقم الشاميعند  
 إىل سورة الفـتح

 هاال خالف في  الطور

 نجمسورة ال     الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة النجم         ومل يعدها الكويف٢٨ آية رقم الشاميعند  

 سورة النجم      الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 
 فيهاال خالف   سورة القمر

 ال خالف فيها  رمحنسورة ال
  ومل يعدها الكويف٨ آية رقم الشاميعند  z y سورة الواقعة
  ومل يعدها الكويف١٠ آية رقم الشاميعند  � ¡ سورة الواقعة
 سورة الواقعة    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الواقعة     الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الواقعة       ومل يعدها الكويف٢٧ آية رقم الشاميعند  

 سورة الواقعة      ومل يعدها الكويف٤٢ آية رقم الشاميعند  



 

 ٢٠٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة الواقعة     الشاميومل يعدها عدها الكويف آية 

 سورة الواقعة    ومل يعدها الكويف٥١عند الشامي آية رقم  

 سورة الواقعة       ومل يعدها الكويف٩١عند الشامي آية رقم  

 سورة احلديد     الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 
  ســورة املجادلــة

 ف فيهاال خال  إىل التغابن

 سورة الطالق      ومل يعدها الكويف٢عند الشامي آية رقم  

 سورة الطالق     الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 
سـورة التحـريم 

 ال خالف فيها  إىل القلم

 سورة احلاقة    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

  سورة املعارج     الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة نوح   ومل يعدها الكويف٢٣ آية رقم الشاميعند  

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة نوح

 سورة نوح   ومل يعدها الكويف٢٥ آية رقم الشاميعند  
 ال خالف فيها  سورة اجلن
 ال خالف فيها  سورة املزمل



 

 ٢٠٩  عامرزاد السائر إىل قراءة ابن

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة  املدثر       الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة القيامة       الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 
  ســورة اإلنــسان 

 فيهامال خالف   إىل النبأ

 سورة النازعات       الشامية ومل يعدها عدها الكويف آي 

 سورة عبس       الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة عبس     الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 
  ســورة التكــوير 

 ال خالف فيها  إىل املطففني

 سورة االنشقاق     الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 االنشقاقسورة     الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 
ــربوج  ــورة ال س

 ال خالف فيها  إىل الغاشية

 سورة الفجر    ومل يعدها الكويف٢٣ آية رقم الشاميعند  

 سورة الفجر    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 
ـــد ـــورة البل   س

 ف فيهاال خال  إىل التني



 

 ٢١٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة العلق    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة القدر        ومل يعدها الكويف٣ آية رقم الشاميعند  

  ومل يعدها الكويف٥ آية رقم الشاميعند     سورة البينة

 سورة الزلزلة    ومل يعدها الكويف٦قم  آية رالشاميعند  
 ال خالف فيها  سورة العاديات
 سورة القارعة      الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة القارعة    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة القارعة    الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها 
ــ ــورة التك   اثرس

 ال خالف فيها  إىل قريش

 الشاميعدها الكويف آية ومل يعدها  Q R سورة املاعون
ــوثر ــورة الك   س

 ال خالف فيها  إىل املسد

  سورة اإلخالص    ومل يعدها الكويف٣ آية رقم الشاميعند  
 ال خالف فيها  سورة الفلق
 سورة الناس    ومل يعدها الكويف٤ آية رقم الشاميعند  

 



 

 ١٨٩ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر
 

 

 البيان الكلمة   اآلية السورة
 ٥٨ البقرة    بتاء مضمومة وفتح الفاء: قرأ ابن عامر 

 ١٠٦ البقرة  
بضم النون األوىل وكرس :قرأ ابن عامر

 . بفتح النون والسني: والباقون.السني

 ١١٦ البقرة   
 .ل القافبحذف الواو قب:قرأ ابن عامر

 . بإثبات الواو:والباقون

  ١١٧ البقرة
 .بنصب النون:قرأ ابن عامر
 . بالرفع: والباقون

 ١٢٤ البقرة     

مجيع ما جاء يف هذه السورة :هشامقرأ 
 واختلف عن ابن .بفتح اهلاء وألف بعدها

 .ذكوان يف هذه السورة فقط فله وجهان
 .ها ياءبكرس اهلاء بعد: والباقون

 ١٢٦ البقرة    
 .بسكون امليم وختفيف التاء:ابن عامرقرأ 

 . بفتح امليم وتشديد التاء:والباقون

 ١٤٨ البقرة    
 بفتح الالم وألف بعدها:قرأ ابن عامر

 . بكرس الالم بعدها ياء ساكنة:والباقون
 ١٦٥ البقرة   ن بالفتح  والباقو.بضم الياء:قرأ ابن عامر. 

  ٤٧ آل عمران
 بنصب النون :قرأ ابن عامر
 . بالرفع:والباقون

 ١٢٤ آل عمران     
بفتح النون وتشديد الزاي :قرأ ابن عامر

 . بسكون النون وختفيف الزاي:والباقون



 

 ١٩٠ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 ١٦٨ آل عمران    
 .بتشديد التاء:قرأ هشام
 . بالتخفيف: والباقون

   ١٦٩ رانآل عم
 .بياء الغيبة:قرأ هشام بخلف عنه

 .تاء وهو الوجه الثاين هلشامال ب: والباقون

 ١٦٩ آل عمران   
 .بتشديد التاء:قرأ ابن عامر
 . بتخفيفها: والباقون

 ١٨٤ آل عمران     
بزيادة باء قبل الم التعريف :قرأ ابن عامر

 .بحذفها: والباقون

 ١٨٤ عمرانآل      
 التعريف  بزيادة باء قبل الم:قرأ هشام

 . بحذفها:قوناوالب
 .بالنصب والباقون بالرفع:قرأ ابن عامر   ٦٦ النساء

 ١٢٥ النساء    
  بفتح اهلاء وألف بعدها:قرأ هشام
 .كرس اهلاء وبعدها ياء ب:والباقون

 ٥٠ املائدة   
 .بتاء اخلطاب:ن عامرقرأ اب

 . بياء الغيبة: والباقون

 ٨٩ املائدة  بإثبات ألف بعد العني مع :قرأ ابن ذكوان
 .ختفيف القاف

 ٩٧ املائدة     
بحذف األلف التي بعد الياء :قرأ ابن عامر
 . بإثبات األلف:قوناوالب

 ٢٧ األنعام
  

  
 ل ونصب الثاينبرفع األو:قرأ ابن عامر

 ٣٢ األنعام    
ف الدال  يبالم واحدة مع ختف:قرأ ابن عامر
 . بالمني مع تشديد الدال:والباقون



 

 ١٩١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 ٣٢ األنعام   والباقون بالرفع.باجلر :قرأ ابن عامر. 

 ٥٢ األنعام    
بضم الغني مع سكون الدال :قرأ ابن عامر

 بفتح الغني :قونوبعدها واو مفتوحة والبا
 .والدال وبعدها ألف

 ٦٨ األنعام  بفتح النون مع تشديد السني :قرأ ابن عامر
 . بسكون النون وختفيف السني:والباقون

 ٩٠ األنعام
  
   

بإثبات اهلاء مكسورة بغري اشباع :قرأ هشام
 .حالة الوصل

 بإثباهتا مكسورة مع:قرأ ابن ذكوانو
 وكالمها بإثباهتا ساكنة .ًاألشباع وصال

 ً.وقفا

 ١٣٢ األنعام   
 .بتاء اخلطاب:قرأ ابن عامر
 .يبةغ بياء ال: والباقون

 ١٣٧ األنعام

  

   

    

     

 كرس الياءوبضم الزاي :قرأ ابن عامر
ونصب ، )قتل(يفورفع الالم ، )زين(يف

وكرس اهلمزة يف ) أوالدهم(يف الدال 
 )رشكائهم(

 )زين( بضم الزاي والياء يف :والباقون
 وكرس الدال يف )قتل(نصب الالم يف و

 .)رشكاؤهم( ورفع اهلمزة يف )أوالدهم(
 ١٣٩ األنعام          ميتة( ورفع )يكن(بتأنيث :قرأ ابن عامر(. 

 ١٥٣ األنعام   ًتح الياء وصالفب:قرأ ابن عامر 
 . بإلسكان: والباقون



 

 ١٩٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 ١٦١ األنعام    
 بفتح اهلاء وبعدها ألف :قرأ هشام
 .  بكرس اهلاء وبعدها ياء:والباقون

 ٣ األعراف   
بزيادة ياء قبل التاء مع :قرأ ابن عامر

 .ختفيف الذال 

 ٤٣ األعراف    
 بحذف الواو :قرأ ابن عامر

 . بإثبات الواو:ونوالباق

 ٥٤ األعراف

   
      
   

   

برفع األسامء األربعة :قرأ ابن عامر
 .والباقون بالنصب

 ٥٧ األعراف  
ان كسإبنون مضمومة مع :قرأ ابن عامر

 .الشني

 ٧٥ األعراف  ًزاد واوا قبل قال:قرأ ابن عامر. 
 . بدون واو: والباقون

   ١١١ األعراف    
مهزة ساكنة بعد اجليم مع :قرأ ابن ذكوان

 . كرس اهلاء بدون صلة 

 ١٥٧ األعراف   
بفتح اهلمزة مع املد وفتح :قرأ ابن عامر

 بكرس : والباقون.الصاد وألف بعدها
 . اهلمزة وسكون الصاد

  ١٦٥ األعراف
باء بعدها مهزة ساكنة لبكرس ا:قرأ ابن عامر

 .اءمع حذف الي

 ٥٠ األنفال
     
     

 بتاء بدل الياء :قرأ ابن عامر
 . بالياء:والباقون



 

 ١٩٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 ٥٩ األنفال   
 .بفتح اهلمزة:قرأ ابن عامر
 . بكرسها: والباقون

 ١٢ التوبة   
بتحقيق اهلمزة مع االدخال :قرأ هشام

 .هعدمو

 ١٢ بةالتو   
بكرس اهلمزة بعدها ياء :قرأ ابن عامر

  .ساكنة مديه
 .والباقون بفتح اهلمزة بعدها ياء ساكنة لينة

 ١١٤ التوبة     
 .بعدها ألفبفتح اهلاء:قرأ هشام
 . بكرس اهلاء وبعدها ياء: والباقون

 ٢٣ يوسف  
بكرس اهلاء بعدها مهزة ساكنة :قرأ هشام

 .ء مفتوحة بعدها تا
 ٥ الرعد   بالتحقيق مع اإلدخال:قرأ هشام. 

 ٣٥ إبراهيم    
بفتح اهلاء والف بعدها :قرأ هشام 
 .  بكرس اهلاء وياء بعدها:والباقون

 ٣٧ إبراهيم  
 .بياء ساكنة بعد اهلمزة: بخلفهقرأ هشام

 . بدون ياء وهو الوجة الثاين هلشام:والباقون

 ١٢ النحل
   

    
 . والباقون بالنصب.بالرفع :قرأ ابن عامر

 ١١٠ النحل   
 .بفتح الفاء والتاء:قرأ ابن عامر

 . بضم الفاء وكرس التاء: والباقون



 

 ١٩٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 ١٢٠ النحل
١٢٣ 

    

    
 .بفتح اهلاء وألف بعدها:قرأ هشام
 . بكرس اهلاء وياء بعدها: والباقون

 ٢٦ الكهف   بتاء اخلطاب مع جزم الكاف :قرأ ابن عامر
 .    بياء الغيبة ورفع الكاف:والباقون

 ٢٨ الكهف    
بضم الغني مع سكون الدال :قرأ ابن عامر

 بفتح الغني : والباقون.وبعدها واو مفتوحة
 .والدال وبعدها ألف

  ٣٥ مريم
 .بنصب النون :قرأ ابن عامر

 . بالرفع: والباقون

 ٤١ مريم
٤٦ 

    
      

 .ألف بعدهاو بفتح اهلاء :قرأ هشام
 . بكرس اهلاء بعدها ياء:والباقون

 ٦٦ مريم
  
   

 

 .هبمزة واحدة عىل االخبار:قرأ ابن ذكوان
 البن  هبمزتني وهو الوجه الثاين:والباقون

 . ذكوان وهم عىل أصوهلم يف اهلمزتني
  .بالتحقيق مع االدخال:وقرأ هشام

 ٣١ طه  
 .حهوفتم قطعهبمزة :قرأ  ابن عامر
 .هبمزة وصل: والباقون

 ٣١ طه
٣٢   

 .مزة  اهل :ضم ابن عامر
 .اهفتح ب:والباقون

 ٦٩ طه  
بفتح الالم مع تشديد :قرأ ابن ذكوان

 .لقاف ورفع الفاءا



 

 ١٩٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 ٤٥ األنبياء
   

  

بتاء مضمومة بدل الياء :قرأ ابن عامر
 ).الصم( ونصب ميم ،وكرس امليم

 . بياء مفتوحة مع فتح امليم:والباقون
 .)الصم(ورفع ميم 

 ٢٩ احلج
    

       
 . بكرس الالم فيهام:قرأ ابن ذكوان
 .سكان الالم  بإ: والباقون

 ٥٨ احلج   
 .بتشديد التاء:قرأ ابن عامر
 . بالتخفيف: والباقون

 ٧٢ املؤمنون   
بسكون الراء وحذف األلف :قرأ ابن عامر

 .بألف: والباقون

 .ًبضم اهلاء وصال :قرأ ابن عامر  ٣١ النور
 .بفتحها: والباقون

 ١٧ الفرقان  بالياء: والباقون. بالنون:قرأ ابن عامر. 

 ٤٨ الفرقان  
بنون مضمومة مع سكون :قرأ ابن عامر

 .الشني 

 ٦٩ الفرقان
  
   

بحذف األلف مع تشديد :قرأ ابن عامر
 .العني ورفع الفاء والدال

 ١٩٧ الشعراء
   
 

مع ) يكن(بتاء التأنيث يف :قرأ ابن عامر
بياء التذكري مع : والباقون). يةآ(رفع 

 ).آية(نصب 

 ٣٤ العنكبوت   
. بفتح النون مع تشديد الزاي:قرأ ابن عامر

 .بسكون النون وختفيف الزاي: والباقون



 

 ١٩٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 ٥٦ العنكبوت   
 .ًفتح الياء وصال:قرأ ابن عامر

 . بإسكاهنا:  والباقون

 ٤ األحزاب    
فتح التاء وتشديد الظاء ب:قرأ ابن عامر

 .وألف بعدها مع فتح اهلاء بالتخفيف

 ١٢٣ الصافات       

هبمزة وصل يف : بخلف عنهقرأ ابن ذكوان
 –إلياس فينطق بالم ساكنة بعد إن 

والباقون هبمزة قطع مكسورة وهو الوجه 
 .الثاين إلبن ذكوان

 ٦٤ الزمر    
 األوىل مفتوحة بنونني :قرأ ابن عامر

 .والثانية مكسورة خمففتني مع إسكان الياء 

 ٢١ غافر  
 .بالكاف بدل اهلاء:قرأ ابن عامر

 .باهلاء :  والباقون

  ٦٨ غافر
. بنصب النون حالة الوصل:قرأ ابن عامر

 .برفعها: والباقون

 ٤٤ فصلت    هبمزة واحدة هي مهزة األخبار:قرأ هشام. 
 .هبمزتني: والباقون

 ١٣ الشورى    
 .بفتح اهلاء وألف بعدها:قرأ هشام
 .بكرس اهلاء وياء بعدها : والباقون

 ٤٩ الزخرف   
 .ًبضم اهلاء وصال :قرأ ابن عامر

 .بفتحها: والباقون

 ١٧ األحقاف    
بإدغام النون األوىل يف الثانية :قرأ هشام

 .ون واحدة مشددة مع املد املشبعفينطق بن
 . بنونني خفيفتني :والباقون



 

 ١٩٧ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 ٢٤ الذاريات    بفتح اهلاء وألف بعدها:قرأ هشام. 
 . بكرس اهلاء وياء بعدها: والباقون

 ٣٧ النجم     كالسابق . 

 ١٢ الرمحن
   

    
   

 الباء والذال بعدها  بنصب:قرأ ابن عامر
 .ًألف حمذوفة وصال ونصب النون 

  ٣١ الرمحن   ًوصال بضم اهلاء :قرأ ابن عامر. 
 . بالفتح: والباقون

  ٧٨ الرمحن   بضم الذال بعدها واو :قرأ ابن عامر
 . بكرس الذال بعدها ياء:والباقون

 ١٠ احلديد  بنصبها: والباقون.المالع برف:قرأ ابن عامر  

 ٣ املمتحنة  بضم الياء وفتح الفاء :قرأ ابن عامر
 .والصاد مشددة 

 ٤ املمتحنة      بفتح اهلاء وألف بعدها:قرأ هشام. 
 . بكرس اهلاء وياء بعدها : والباقون

 ١٠ الصف   بفتح النون وتشديد اجليم  :قرأ ابن عامر
 . بسكون النون وختفيف اجليم:باقونوال

 ١٩ اجلن  بضم الالم:قرأ هشام بخلف عنه.  
  بكرسها وهو الوجه الثاين هلشام:والباقون

 ٢٠ املزمل  بالضم: والباقون.بسكون الالم:قرأ هشام  
 ٢٢ اشيةالغ    بالسني اخلالصة:قرأ هشام. 

 ٨-٧ الزلزلة  )ًبسكون اهلاء وصال وقفا :رأ هشامق )ًمعا ً
ًوالباقون بضمها وصال وسكوهنا وقفا ً. 

    ١ قريش
هبمزة مكسورة بعد الالم :قرأ ابن عامر

 .بدون ياء



 

 ١٩٨ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٢١١ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 فهرس املراجع
 مطبعة مصطفى البـايب – أليب شامة املقديس –إبراز املعاين من حرز األماين  .١

 .احللبي  مرص
أمحد بن حممد بن عبد الغني  –إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش  .٢

 .٢٠٠١ سنة – دار الكتب العلمية بريوت –الدمياطي الشهري بالبناء 

 املكتبـة األزهريـة – عـيل حممـد الـضباع – اإلضاءة يف بيان أصول القـراءة .٣
 .١٩٩٩ الطبعة األوىل سنة –للرتاث 

  ٢٠٠٢سنة ١ عبد الفتاح القايض ط–البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة  .٤
نبول ،  إست– أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين –التيسري يف القراءات السبع  .٥

 .١٩٣٠مطبعة الدولة سنة 
أمحد القضاة .  حتقيق د– حممد بن اجلزري – القراءات العرش حتبري التيسري يف .٦

 .٢٠٠٠ الطبعة األوىل سنة – دار الفرقان للنرش والتوزيع، عامن  –

 –بي األندلـيس  القاسم بن فريه الشاط–منظومة حرز األماين ووجه التهاين  .٧
 .١٩٩٥ لسنة ٣  ط– دار اهلدى املدينة املنورة –ضبط حممد متيم الزعبي 

 عبد الواحد بن حممد بن أيب الـسداد املـالقي ، - النثري والعذب النمري الدر .٨
 .٢٠٠٣ سنة ١حتقيق عادل أمحد عبد املوجود دار الكتب العلمية بريوت ط

 مكتبة األدب –عيل النحاس .  د–الرسالة الغراء يف األوجه املقدمة يف األداء  .٩
 .١٩٩١ ط األوىل –القاهرة 



 

 ٢١٢ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر
أليب البقاء عيل بن عثامن بن  – القارئ املنتهي رساج القارئ املبتدئ وتذكار .١٠

  لبـي مـرص  مطبعـة مـصطفى البـايب احل– البغدادي حممد القاصح العذري
 عـيل حممـد – وبذيله خمتـرص بلـوغ األمنيـة – ١٩٥٤ الطبعة الثالثة سنة –

 . وباهلامش غيث النفع يف القراءات السبع لعيل النوري الصفاقيس–الضباع 
 حتقيق جمدي حممـد رسور، دار الكتـب – حممد النويري –رشح طيبة النرش  .١١

 .العلمية بريوت
 . حممد ابن اجلزري–غاية النهاية يف طبقات القراء  .١٢
أمحـد . د:  عيل بن حممـد الـسخاوي حتقيـق–فتح الوصيد يف رشح القصيد  .١٣

 .م٢٠٠٢-١عدنان الزعبي مكتبة دار البيان الكويت ط
 .ر البيان العريب دا– حممد إبراهيم سامل –فريدة الدهر  .١٤
  حتقيـق شـوقي ضـيف دار -أمحـد بـن جماهـد-كتاب السبعة يف القراءات  .١٥

 .٣املعارف القاهرة ط
 – دار عامر ، عامن –خالد منصور وآخرون  حممد –املزهر يف رشح الشاطبية  .١٦

 .٢٠٠٢الطبعة األوىل سنة 
 . حممد بن أمحد الذهبي–معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار  .١٧
 حممـد عـوض زايـد –مفردات القراء العرشة من طريق الـشاطبية والـدرة  .١٨

 .م٢٠٠١،سنة ١احلرباوي، مكتبة التوبة ط 
 دار الفكر – حممد بن عيل بن يالوشه، ملحق بالنجوم الطوالع  -ًقدم أداء  امل .١٩

 .بريوت
 الطبعـة – حممد بن حممد بن حممد بـن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش  .٢٠

 . دار الكتب العلمية بريوت– ١٩٩٨األوىل سنة 
 -١ دار الـسالم القـاهرة ط- عبد الفتاح القايض–الوايف يف رشح الشاطبية  .٢١

 .م٢٠٠٣سنة 



 

 ٢١٣ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر

 
 الصفحة  املوضوع

  ٥..............................................................العالمة الطرابييشة مدقم

  ٧.......................................................حممد عبد احلميدالعالمة ة مدقم

  ٩...............................................................نحاس الدكتورالة مدقم

  ١١...............................................................................ةمدقم

  ١٣.................................................... ابن عامر الشاميالتعريف باإلمام 

  ١٥..........................................................................امشهترمجة 

 ١٦.....................................................................ترمجة ابن ذكوان
  ١٧................................................................ابن عامرة ءراقأصول 

 ٤٥................................................................البقرة -  سورة الفاحتة
  ٤٢.....................................................................سورة آل عمران

  ٤٦........................................................................سورة النساء

  ٤٩.........................................................................سورة املائدة

  ٥٢........................................................................سورة األنعام

  ٥٧......................................................................سورة األعراف

  ٦٢........................................................................السورة األنف

  ٦٣.........................................................................سورة التوبة

 ٦٥.........................................................................سورة يونس
 ٦٨..........................................................................سورة هود



 

 ٢١٤ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر
  ٧١........................................................................سورة يوسف

 ٧٣...............................................................................الرعد
  ٧٤.......................................................................سورة إبراهيم

 ٧٥........................................................................احلجرسورة 
  ٧٦........................................................................سورة النحل

  ٧٨.......................................................................سورة اإلرساء

 ٨٠.......................................................................سورة الكهف
  ٨٣..........................................................................سورة مريم

  ٨٥...........................................................................سورة طـه

  ٨٦........................................................................سورة األنبياء

 ٨٨.........................................................................  سورة احلج
  ٨٩......................................................................املؤمنون سورة 

  ٩٠..........................................................................سورة النور

  ٩٢.......................................................................سورة الفرقان

  ٩٣.......................................................................اءسورة الشعر

  ٩٥.........................................................................سورة النمل

  ٩٧......................................................................سورة القصص

  ٩٩.....................................................................سورة العنكبوت
  ١٠٠.......................................................................الرومسورة 

 ١٠١........................................................................سورة لقامن
  ١٠٣.........................................................األحزاب -سورة السجدة 



 

 ٢١٥ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر
  ١٠٤.........................................................................سورة سبأ

 ١٠٥....................................................................... سورة فاطر
  ١٠٦........................................................................ يـسسورة

  ١٠٧....................................................................سورة الصافات

 ١٠٩.........................................................................سورة ص
 ١١٠.......................................................................سورة الزمر

  ١١٢........................................................................ غافرسورة

 ١١٣......................................................................سورة فصلت
  ١١٤.................................................................... الشورىسورة 

 ١١٥...................................................................  سورة الزخرف
  ١١٦..................................................................... الدخانرةسو

 ١١٧......................................................................  سورة اجلاثية
  ١١٨.................................................................... األحقافسورة

  ١١٩............................................................ الفتح- سورة حممد 

  ١٢٠..............................................................ق -سورة احلجرات 

  ١٢١...........................................................النجم -الذاريات سورة 

 ١٢٢.......................................................................القمرسورة 
  ١٢٣............................................................ الواقعة-سورة الرمحن 

 ١٢٤......................................................................احلديد سورة
  ١٢٥.............................................................احلرش -املجادلة سورة 

 ١٢٦........................................................... الصف–املمتحنة سورة 



 

 ٢١٦ زاد السائر إىل قراءة ابن عامر
  ١٢٧............................................................ الطالق-سورة اجلمعة 

ْامللك -التحريم ة سور ُ.............................................................١٢٨  

  ١٢٩...............................................................احلاقة -القلم سورة 

 ١٣٠.............................................................. اجلن-سورة املعارج 
ِّسورة املزمل  ١٣١...............................................................املدثر -  َّ

 ١٣٢...........................................................املرسالت-سورة القيامة 
َالنبأسورة    ١٣٣................................................................. عبس-  َّ

 ١٣٤.......................................................... االنفطار- سورة التكوير 
  ١٣٥............................................................ األعىل-  سورة املطففني

  ١٣٦........................................................... الشمس-  سورة الغاشية

  ١٣٧................................................................البينة -الليل سورة 

  ١٣٨.............................................................اهلمزة - الزلزلة سورة 

  ١٣٩...............................................................النرص -الفيل سورة 

 ١٤٠...............................................................َّالناس -املسدسورة 
  ١٤٥.............................................. الشاطبية  والتيسريالفرق بـيـن طر يق

  ١٦٥.........................................................الفرق بني الشاطبية والطيبة

  ١٨٩..................................................................ن عامربادات رفت

  ١٩٩................................................ق بن العد الكويف والعد الشاميرفال

  ٢١١.....................................................................فهرس املراجع

  ٢١٣..................................................................فهرس املحتويات
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